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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 46/2007/NQ-HðND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6
tháng ñầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2007, báo cáo của các cơ
quan liên quan; báo cáo thẩm tra của các Ban HðND và ý kiến của ñại biểu HðND
tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành Báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm
vụ kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2007.
HðND thành phố khoá IX, kỳ họp thứ 12 nhấn mạnh một số nội dung quan trọng
sau:
Sáu tháng ñầu năm 2007, tình hình kinh tế của Thành phố tiếp tục phát triển
khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng TM-DV, CNTTCN, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; giá trị sản xuất của các ngành kinh tế chủ yếu
ñều ñạt và vượt so với kế hoạch, thu ngân sách Nhà nước ñạt khá. Xây dựng kết cấu
hạ tầng ñô thị thực hiện ñạt ñược một số phần việc quan trọng. Lĩnh vực văn hoá - xã
hội có nhiều tiến bộ. ðặc biệt thành phố ñã tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử ðBQH
khoá XII, bầu bổ sung ñại biểu HðND thành phố nhiệm kỳ 2004 - 2009 bảo ñảm dân
chủ, an toàn, ñúng luật. Công tác quốc phòng, an ninh ñược giữ vững, trật tự an toàn
xã hội ñược bảo ñảm. Vai trò giám sát và năng lực quản lý, ñiều hành của chính
quyền các cấp ngày một tốt hơn; công tác ñấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí bước ñầu ñạt một số kết quả. ðời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân ñược nâng lên.
Tuy nhiên, thực lực về kinh tế của Thành phố vẫn chưa mạnh, còn thiếu ñộ
vững chắc; chưa tạo ñược sức hấp dẫn ñể thu hút ñầu tư; tiến ñộ xây dựng cơ sở hạ
tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội còn chậm, nhất là các công trình trọng ñiểm; công tác
xã hội hóa chưa ñược chú trọng, chưa huy ñộng ñược các nguồn lực cho ñầu tư phát
triển, nhất là trên lĩnh vực y tế, giáo dục, VHTT, TDTT. Quản lý ñô thị còn nhiều hạn

