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Số: 37/2007/NQ-HðND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Châu, ngày 20 tháng 12 năm 2007
NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ năm 2008

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU
KHOÁ III KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 56/2007NQ-HðND ngày 7 tháng 12 năm 2007 của Hội
ñồng nhân dân thành phố ðà Nẵng về nhiệm vụ năm 2008
Căn cứ quyết ñịnh số 9956/Qð-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban
nhân dân thành phố ðà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách
năm 2008
Sau khi xem xét các Báo cáo của UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân
dân quận; báo cáo thẩm tra của các Ban HðND quận và ý kiến của các vị ñại biểu
Hội ñồng nhân dân,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất ñánh giá tình hình năm 2007:
Năm 2007, tình hình kinh tế xã hội của quận tăng trưởng khá và ổn ñịnh; một số
chỉ tiêu chủ yếu ñều ñạt và vượt kế hoạch thành phố giao và Nghị quyết HðND quận
ñề ra; một số lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và ñánh
bắt thủy sản, thu ngân sách... ñều tăng so với năm 2006. Công tác quản lý ñô thị,
quản lý ñầu tư có tiến bộ. Lĩnh vực văn hóa xã hội có bước chuyển biến tích cực, các
vấn ñề xã hội bức xúc ñược giải quyết. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách
thủ tục hành chính từ quận ñến phường triển khai ñồng bộ và thực hiện ñạt hiệu quả.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ñược giữ vững, nền quốc phòng
toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ñược củng cố và tăng cường.
- Giá trị sản xuất công nghiệp dân doanh ước ñạt 380,24 tỷ ñồng vượt 0,59% kế
hoạch và Nghị quyết HðND quận, tăng 4,15% so với năm 2006;
- Kim ngạch xuất khẩu ước ñạt 27,2 triệu USD bằng 94,77% kế hoạch và Nghị
quyết HðND quận, tăng 4,01% so với năm 2006.
- Giá trị sản xuất thủy sản ước ñạt 34,071 tỷ ñồng, vượt 0,11% kế hoạch và Nghị
quyết HðND quận, bằng 88,06% so với năm 2006.
- Thu ngân sách ước ñạt 227,48 tỷ ñồng, vượt 11,3% kế hoạch và 10,6% Nghị
quyết HðND quận, tăng 26,4% so với năm 2006

