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CÔNG BÁO/Số 09+10+11/Ngày 10-8-2015
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 111/2015/NQ-HðND

ðà Nẵng, ngày 09 tháng 7 năm 2015

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, 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 Ủy ban nhân dân (UBND) thành
phố, các cơ quan hữu quan, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam (UBMTTQVN) thành phố, báo cáo thẩm tra của các ban Hội ñồng nhân dân
(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 6 tháng ñầu năm, một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2015;
các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, ghi nhận phát biểu của Chủ tịch
UBMTTQVN thành phố; báo cáo của các cơ quan hữu quan và báo cáo thẩm tra của
các ban HðND thành phố; ñồng thời nhấn mạnh một số vấn ñề sau:
I. ðánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh 6 tháng ñầu năm 2015
Trong 6 tháng ñầu năm, UBND thành phố ñã chỉ ñạo các cấp, các ngành, ñơn
vị, ñịa phương bám sát và triển khai ñồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện các
nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, HðND thành phố về phương hướng,
nhiệm vụ năm 2015; nhờ ñó, kinh tế thành phố vẫn giữ ñược ñà tăng trưởng khá so
với cùng kỳ; một số chỉ tiêu chủ yếu ñảm bảo tiến ñộ theo kế hoạch ñề ra, như: tổng
sản phẩm nội ñịa trên ñịa bàn (GRDP), thu ngân sách, giá trị sản xuất dịch vụ, nông
nghiệp, tổng thu nhập xã hội từ du lịch, thông tin và truyền thông, khối lượng hàng
hóa thông qua cảng v.v… Chủ trương “Năm văn hóa, văn minh ñô thị 2015” ñược
triển khai bước ñầu ñạt một số kết quả. Các công trình trọng ñiểm ñược tập trung
triển khai, cơ bản ñảm bảo tiến ñộ. ðầu tư cho các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục
ñược chú trọng. Các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, ðề án “Xây dựng ðà
Nẵng - thành phố môi trường”, kế hoạch sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ gia
ñình có công cách mạng và hộ ñồng bào dân tộc thiểu số ñược quan tâm triển khai,
góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của thành phố. Các hoạt ñộng sự kiện văn
hoá, thể thao, vui chơi giải trí diễn ra sôi nổi. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an

