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NGHỊ QUYẾT
Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006
_____________

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG KHOÁ VII
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7
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 Thường trực HðND, các Ban của HðND,
Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan hữu quan; thông báo của Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và ý kiến của các vị ñại biểu HðND thành
phố,

QUYẾT NGHỊ:
Hội ñồng nhân dân thành phố nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hội
ñồng nhân dân và các Ban của Hội ñồng nhân dân thành phố.
Hội ñồng nhân dân thành phố cơ bản tán thành ñánh giá tình hình thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng ñầu năm, nhiệm vụ,
giải pháp 6 tháng cuối năm 2006 ñược nêu trong báo cáo của UBND thành phố và
các cơ quan hữu quan, ñồng thời nhấn mạnh một số vấn ñề sau ñây:
A. ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 6 THÁNG ðẦU NĂM 2006
Trong 6 tháng ñầu năm, mặc dù có nhiều khó khăn do giá tiêu dùng, giá nguyên
nhiên vật liệu cho sản xuất tiếp tục tăng, ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm, lở mồm
long móng ở gia súc và thiệt hại nặng nề do cơn bão số 1, nhưng với quyết tâm của
ðảng bộ và chính quyền thành phố, các cấp, các ngành và cộng ñồng doanh nghiệp,
phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu ñều có mức tăng trưởng khá; quốc phòng, an ninh ñược
giữ vững.
Tuy nhiên, tốc ñộ tăng giá trị sản xuất công nghiệp chưa cao; một số dự án du
lịch, công trình trọng ñiểm triển khai còn chậm; nguồn thu từ quỹ ñất còn thấp; chất
lượng một số dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục chưa ñáp ứng yêu cầu; tình hình bố trí
tái ñịnh cư cho nhân dân bị giải toả còn chậm; tình hình trật tự ñô thị, tai nạn giao
thông, tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; một số vấn ñề xã hội, vệ sinh
môi trường chưa giải quyết có hiệu quả.
B. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006
I. Nhiệm vụ và một số giải pháp chính
1. Tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Huy ñộng

