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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:105/2010/NQ-HðND

ðà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2010

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ năm 2011
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
KHÓA VII NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND thành phố, các cơ quan hữu quan,
thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, báo cáo thẩm tra
của các Ban của HðND và ý kiến của các vị ñại biểu HðND thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. HðND thành phố cơ bản thống nhất với ñánh giá tình hình thực hiện
nhiệm vụ năm 2010, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã
hội năm 2011 ñược nêu trong báo cáo của UBND thành phố, của các cơ quan hữu
quan và thẩm tra của các Ban của HðND thành phố; ñồng thời nhấn mạnh ñến một số
vấn ñề sau ñây:
I. ðánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
Thành phố ðà Nẵng bước vào triển khai thực hiện kế hoạch năm 2010 trong
ñiều kiện kinh tế thế giới ñang dần phục hồi ñã tác ñộng tích cực ñến việc ổn ñịnh và
duy trì tốc ñộ tăng trưởng. Quán triệt sự chỉ ñạo, ñiều hành của Chính phủ, UBND
thành phố ñã kịp thời ban hành Quyết ñịnh số 3531/Qð-UBND triển khai thực hiện
Nghị quyết số 18/NQ-CP về những giải pháp ổn ñịnh kinh tế vĩ mô và tập trung lãnh
ñạo, chỉ ñạo các cấp, ngành, doanh nghiệp và cán bộ, nhân dân thành phố nỗ lực phấn
ñấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ñã ñề ra. Kết quả tình hình kinh tế - xã hội, sản
xuất kinh doanh trên ñịa bàn tiếp tục phục hồi và chuyển biến tốt, ñạt tốc ñộ tăng
trưởng kinh tế khá, với tổng sản phẩm nội ñịa (GDP) ước tăng 12,6% so với năm
2009, ñảm bảo yêu cầu cơ bản về an sinh xã hội, quốc phòng an ninh; giữ vững ổn ñịnh
chính trị, trật tự an toàn xã hội. ðạt ñược kết quả trên là sự chỉ ñạo sâu sát của Thành uỷ,
sự nỗ lực Uỷ ban nhân dân thành phố, của các ngành, các cấp, sự giám sát của Hội ñồng
nhân dân, sự tham gia của Mặt trận, các ñoàn thể và của nhân dân thành phố.
Tuy nhiên, kinh tế thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, giá cả
biến ñộng ảnh hưởng ñến sản xuất kinh doanh và ñời sống. Tai nạn giao thông tăng,
tội phạm diễn biến phức tạp, giải toả, ñền bù và tái ñịnh cư còn bất cập, một số ñiểm
ô nhiễm môi trường chậm khắc phục, cải cách hành chính có nơi còn chậm, dịch sốt
xuất huyết bùng phát.

