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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
QUẬN SƠN TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

________________________________________________

Số:25/2007/NQ-HðND

Sơn Trà, ngày 26 tháng 12 năm 2007
NGHỊ QUYẾT
Về Nhiệm vụ năm 2008

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của HðND và UBND ngày 03
tháng 12 năm 2004;
Sau khi nghe các tờ trình, báo cáo của UBND quận, Viện kiểm sát nhân dân, Toà
án nhân dân quận, báo cáo thẩm tra của các Ban 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, HðND nhấn mạnh một số vấn ñề sau ñây:
I. Về ñánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007:
Năm 2007, kinh tế quận duy trì ñược nhịp ñộ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất
trên ñịa bàn tăng 17,43% so với cùng kỳ năm 2006. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo
hướng tích cực. Công tác quản lý ñô thị xây dựng cơ bản và thu chi ngân sách ñược chú
trọng, nhất là quan tâm giải quyết các ñiểm nóng về ô nhiễm môi trường, tình trạng ngập
úng tại các khu dân cư. Các hoạt ñộng văn hoá xã hội có bước phát triển trong ñó tổ chức
tốt các hoạt ñộng kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sĩ, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu
cuộc vận ñộng xây dựng nhà tình thương. Tình hình trật tự an toàn xã hội ổn ñịnh, quốc
phòng an ninh chính trị ñược giữ vững.
Tuy nhiên, quận phải ñối mặt với không ít khó khăn như giá nguyên nhiên vật liệu
tăng, nhất là các mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng của dịch bệnh gia súc, thiệt hại do thiên
tai gây ra nặng nề, các cơ sở sản xuất công nghiệp qui mô hoạt ñộng còn hạn chế, sức
cạnh tranh còn thấp, tình hình tội phạm tai nạn giao thông diễn biến phức tạp.
II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2008:
1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

