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Cẩm Lệ, ngày 26 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về Nhiệm vụ năm 2008
________________________

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ
KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 6
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 tờ trình, báo cáo của UBND quận, của các ngành liên
quan, báo cáo thẩm tra của 02 Ban Hội ñồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các vị ñại
biểu Hội ñồng nhân dân quận,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân quận Cẩm Lệ tán thành các báo cáo, tờ trình của Uỷ
ban nhân dân quận và các ngành có liên quan trình bày tại kỳ họp về thực hiện nhiệm
vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm
2008. Hội ñồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn ñề sau ñây:
A. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007:
Mặc dù trong ñiều kiện phải tập trung nổ lực khắc phục hậu quả cơn bão số 6 và
ñợt lũ ngày 12/11/2007 cùng với các tác ñộng bất lợi khác, nhưng qua một năm triển
khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thì hầu hết
các chỉ tiêu ñều ñạt và vượt kế hoạch ñề ra. Tổng giá trị sản xuất trên ñịa bàn ñạt
100,77% kế hoạch, tăng 20% so với năm 2006. Các ngành kinh tế tiếp tục phát triển,
giá trị ngành công nghiệp-xây dựng ñạt 98,49%, trong ñó công nghiệp dân doanh ñạt
91,23%, tăng 24%; giá trị ngành dịch vụ ñạt 109,51%, tăng 29%; giá trị sản xuất nông
nghiệp ñạt 94,83%. Công tác thu ngân sách ñạt 153,7% kế hoạch. Công tác giải toả mặt
bằng, bố trí tái ñịnh cư ñược tập trung giải quyết, công tác quản lý ñô thị, xây dựng cơ
sở hạ tầng, quản lý tài nguyên và môi trường thực hiện kết quả. Công tác xây dựng
chính quyền, thanh tra, tư pháp hoạt ñộng khá tốt. Lĩnh vực văn hoá-xã hội có bước
phát triển, ñời sống người dân ngày càng ñược cải thiện. Tình hình an ninh, chính trị và
trật tự an toàn xã hội ñược giữ vững. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai ñược tập
trung chỉ ñạo kịp thời nên sớm ổn ñịnh ñời sống nhân dân ở vùng bị thiên tai.
Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế: kinh tế phát triển chưa vững chắc, tiến ñộ
xây dựng một số dự án ñầu tư trên ñịa bàn còn chậm, công tác bảo vệ môi trường triển
khai chưa ñều và thiếu tính thường xuyên, hộ thoát nghèo chưa vững chắc, một số hoạt
ñộng văn hoá-xã hội chưa ñi vào chiều sâu, tình hình trật tự xã hội có một số vụ việc
phức tạp, tai nạn giao thông chưa ñược kiềm chế, một số vấn ñề bức xúc của nhân dân

