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gặp nhiều khó khăn, là một quận mới nằm trong tổng thể chung của nền kinh tế, quận Ô Môn
cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng với sự nỗ lực phấn ñấu của cả hệ thống chính trị,
của nhân dân và cộng ñồng các doanh nghiệp ñã vượt qua khó khăn thách thức, tập trung
ñiều hành thực hiện có trọng tâm, trọng ñiểm các nhóm giải pháp của Chính phủ, của Ủy ban
nhân dân thành phố về ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo ñảm an sinh xã hội, nên các chỉ tiêu
kinh tế - xã hội chủ yếu của quận năm 2010 hầu hết ñều ñạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể:
Tăng trưởng kinh tế ñạt 15,80% (KH 15,20%), giá trị GDP năm 2010 ước ñạt
2.627 tỷ ñồng, tăng 23,21% so năm 2009; tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng
ñạt 1.420 tỷ ñồng, tăng 25,77% so với năm 2009; tổng vốn ñầu tư toàn xã hội ước
2.850 tỷ ñồng, ñạt 136% KH, tăng 72,72% so với cùng kỳ năm 2009; thu nhập bình quân
ñầu người 20.150.000 ñồng/người/năm, tương ñương 1.060 USD/người/năm, so với
năm 2009 tăng 22,86%.
Huy ñộng khá tốt các nguồn lực xã hội cho ñầu tư phát triển; công tác quản lý trật tự
cảnh quan ñô thị ñược quan tâm. Công tác chăm sóc người có công, người dân tộc thiểu số,
người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà ñại ñoàn kết, giải quyết việc làm... ñã có
tác dụng tốt. Hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, truyền thanh, thể dục - thể thao, chăm lo ñời sống
vật chất và tinh thần cho người dân ngày càng tốt hơn; công tác giáo dục - ñào tạo nguồn
nhân lực ñạt nhiều kết quả ñáng phấn khởi; an ninh chính trị ổn ñịnh, trật tự an toàn xã hội
ñược giữ vững, phát huy tốt công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần tăng cường tình làng
nghĩa xóm; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều cố gắng.
Tuy nhiên, vẫn còn những mặt, những lĩnh vực ñòi hỏi Ủy ban nhân dân phải ñiều hành
một cách quyết liệt, sát sao và có hiệu lực, hiệu quả hơn như: công tác ñền bù giải tỏa,
tái ñịnh cư; trật tự - kỷ cương - ñô thị; ô nhiễm môi trường; công tác phòng, chống
tham nhũng và những vấn ñề bức xúc của xã hội về an ninh, trật tự; chất lượng của công tác
ñào tạo, công tác khám, chữa bệnh; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm bảo ñảm
các chủ trương, chính sách thật sự ñi vào cuộc sống, ñộng viên mọi nguồn lực xã hội,
thúc ñẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân quận năm 2011.
ðiều 2.
Hội ñồng nhân dân quận nhất trí với mục tiêu và các giải pháp chủ yếu về thực hiện
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011 do Ủy ban nhân dân quận trình.
Cụ thể như sau:
1. Mục tiêu:

