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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số:78 /2009/NQ-HðND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 08 tháng7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009
_________
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG KHÓA VII
NHIỆM KỲ 2004 - 2011, KỲ HỌP THỨ 14
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, tờ trình của UBND thành phố, báo cáo của các
cơ quan hữu quan; báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, báo cáo
thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân và ý kiến của các vị ñại biểu Hội ñồng nhân
dân thành phố ðà Nẵng,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố và của
các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp, ñồng thời nhấn mạnh một số vấn ñề sau ñây:
1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng ñầu năm 2009.
Năm 2009, kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Lạm phát và
suy thoái kinh tế thế giới ñã tác ñộng tiêu cực ñến thị trường vốn, hàng hoá xuất khẩu
và hoạt ñộng dịch vụ của cả nước. Tình hình suy giảm sản xuất công nghiệp, xây dựng
cuối năm 2008 kéo dài sang những tháng ñầu năm 2009 ñã làm trầm trọng thêm những
khó khăn về phát triển kinh tế của nước ta nói chung và thành phố ðà Nẵng nói riêng.
Trong bối cảnh ñó, thành phố ñã tập trung lãnh ñạo, chỉ ñạo các cấp, các ngành,
các doanh nghiệp v.v.. chủ ñộng khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn ñấu thực hiện các chỉ
tiêu kế hoạch ñã ñề ra; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước ñược
giao sớm hơn; một số giải pháp chủ yếu tập trung chỉ ñạo, ñiều hành, nhằm ngăn chặn
suy giảm kinh tế, bảo ñảm an sinh xã hội; phấn ñấu thực hiện hoàn thành kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; chỉ ñạo thực hiện ñồng
bộ các nhóm giải pháp kích cầu ñầu tư, tiêu dùng, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi
trường thuận lợi cho ñầu tư, sản xuất kinh doanh, ñẩy mạnh thu hút vốn ñầu tư. Các
công trình trọng ñiểm ñược tập trung ñẩy nhanh tiến ñộ. Công tác quản lý ñiều hành
thu, chi ñảm bảo theo dự toán ñược giao. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức
khoẻ nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh ñược quan tâm
chỉ ñạo; hoạt ñộng văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi. Các chương trình “thành phố 5
không”, “thành phố 3 có” tiếp tục ñược duy trì thực hiện và có kết quả; ñời sống nhân

