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CÔNG BÁO/Số 46+47+48/Ngày 31-12-2007
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số: 56/2007/NQ-HðND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2007
NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ năm 2008
_____________

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG KHÓA VII
NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, báo cáo của các
cơ quan hữu quan, báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
về tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo thẩm tra của các Ban HðND và ý kiến của
các vị ñại biểu HðND thành phố ðà Nẵng,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, báo cáo của các cơ
quan hữu quan về ñánh giá thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 và kế hoạch
năm 2008, Hội ñồng nhân dân nhấn mạnh một số vấn ñề sau ñây:
1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007.
Tình hình kinh tế-xã hội ổn ñịnh và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu ñều ñạt và
vượt kế hoạch ñề ra. Một số lĩnh vực dịch vụ, xuất khẩu, du lịch, vận tải, bưu chính
viễn thông, ngân hàng, huy ñộng vốn ñầu tư... tăng cao so với năm 2006. Công tác
quản lý ñầu tư; quản lý thu chi ngân sách ñược ñảm bảo. Thành phố ñã tổ chức thành
công nhiều sự kiện cấp quốc gia và quốc tế. Lĩnh vực giáo dục có nhiều chuyển biến
tích cực; các chương trình thành phố “5 không”, “3 có” ñược thường xuyên quan tâm
chỉ ñạo. Công tác chính quyền, cải cách hành chính của các cấp, các sở, ngành triển
khai có hiệu quả. Tình hình quốc phòng - an ninh ñược giữ vững.
- Tổng sản phẩm nội ñịa ước tăng 13,2% so với năm 2006;
- Giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 18,5%;
- Giá trị sản xuất thủy sản-nông-lâm ước tăng 5,8%;
- Giá trị sản xuất dịch vụ ước tăng 16,7%;
- Tổng kim ngạch xuất khẩu ước tăng 24,6%;
- Tổng thu ngân sách nhà nước ước ñạt 6.409,52 tỷ ñồng, bằng 110,3% dự toán
HðND; Tổng chi ngân sách ước ñạt 6.341,42 tỷ ñồng, bằng 137,6% dự toán;
- Tổng vốn ñầu tư phát triển ước tăng 18,5%, ñạt 100,8% chỉ tiêu HðND;

