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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số: 05/2006/NQ-HðND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngũ Hành Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2006
NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ năm 2007
__________________________

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN KHÓA III,
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ñược
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua
ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi nghe các tờ trình, báo cáo của UBND quận, Viện kiểm sát nhân dân
quận, Tòa án nhân dân quận, báo cáo thẩm tra của các Ban của HðND quận và ý kiến
thảo luận của các vị ñại biểu HðND quận,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành các báo cáo, tờ trình của UBND quận và các ngành hữu quan
trình tại kỳ họp và nhấn mạnh một số vấn ñề sau ñây:
1. ðánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2006
Năm 2006, tình hình kinh tế-xã hội quận Ngũ Hành Sơn ổn ñịnh và cơ bản hoàn
thành kế hoạch, một số chỉ tiêu ñạt vượt mức như thu ngân sách; hoàn thành chương
trình mục tiêu về xóa ñói giảm nghèo, giáo dục, y tế, dân số… Bên cạnh ñó vào
những tháng cuối năm do ảnh hưởng cơn bão số 6 ñã gây thiệt hại về người và tài sản
của nhân dân. Tuy nhiên, cán bộ và nhân dân toàn quận ñã nỗ lực vượt qua mọi khó
khăn thách thức, tích cực lao ñộng sản xuất, thúc ñẩy các ngành kinh tế phát triển.
Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ñạt 104,57% kế hoạch, tổng thu ngân sách nhà
nước ñạt 139,93% kế hoạch thành phố, tăng 31,69% so với năm 2005. Công tác quy
hoạch, giải tỏa ñền bù, bố trí tái ñịnh cư, quản lý xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách
ñược chú trọng, văn hoá xã hội ñạt nhiều kết quả; các ñơn thư khiếu nại của công dân
ñược giải quyết kịp thời; công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính từng bước
triển khai có hiệu quả; an ninh quốc phòng ñược ñảm bảo, tình hình ANCT-TTATXH
ổn ñịnh và giữ vững.
Tuy nhiên, do tác ñộng của các yếu tố khách quan nên tổng giá trị sản xuất các
ngành kinh tế giảm 11,74% so với năm 2005; tiến ñộ thi công một số công trình trọng

