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tư các dự án; làm tốt khâu giải phóng mặt bằng, thực hiện rộng rãi cơ chế ñấu giá
quyền sử dụng ñất; ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nước, cần tích cực huy ñộng,
tranh thủ các nguồn vốn viện trợ khác ñể có kế hoạch cân ñối và bố trí vốn ñáp ứng
nhu cầu ñầu tư phát triển theo kế hoạch hàng năm và 5
năm ñã nêu trên;
b) Việc ñiều hành kế hoạch ñầu tư phát triển hàng năm phải thực hiện theo quy
ñịnh của Chính phủ, trong bố trí vốn, ngoài ưu tiên các ñịa bàn khó khăn, cần chú ý
ưu tiên cho các công trình mang tính bức xúc có tác ñộng lớn ñến ñời sống và sản
xuất của nhân dân. Chủ ñộng chọn những công trình mang tính bức xúc, cấp thiết ñể
xin ý kiến Chính phủ cho thực hiện cơ chế ñầu tư ñặc thù; khắc phục tình trạng ñầu tư
dàn trải; rà soát và kiên quyết ñình chỉ các dự án ñầu tư không có trong quy hoạch, kế
hoạch ñược duyệt và chưa ñủ thủ tục theo quy ñịnh của pháp luật. Tiếp tục kiến nghị
Trung ương hỗ trợ vốn ñể triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các công
trình trọng ñiểm, các công trình chủ yếu của tỉnh;
c) Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo các sở, ban, ngành và ñịa phương liên quan
khẩn trương hoàn thành các thủ tục ñầu tư các công trình trọng ñiểm, công trình chủ
yếu trong kế hoạch 5 năm (2011 - 2015). Trong ñó, cần ưu tiên bố trí vốn cho các
công trình trọng ñiểm, công trình chủ yếu các lĩnh vực hạ tầng các khu công nghiệp;
hệ thống các tuyến ñường giao thông; các công trình thủy lợi, kè biển, khu neo ñậu
tàu thuyền tránh trú bão; hệ thống thoát nước thải, xử lý rác thải; các dự án tái ñịnh
cư. ðồng thời, tập trung thu hút ñầu tư theo ñịnh hướng sau:
- Lĩnh vực công nghiệp: chủ trương chung là hạn chế ngành may mặc ở những
nơi ñã có dự án ñầu tư và không tiếp tục ñặt vấn ñề thu hút ngành dệt nhuộm;
- Lĩnh vực nông nghiệp: chú ý thu hút ñầu tư các dự án phát triển sản xuất gắn
với chế biến sản phẩm; ưu tiên thu hút ñầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực, có lợi
thế của tỉnh;
- Lĩnh vực dịch vụ - du lịch: ngoài các khu du lịch hiện có, khuyến khích ñầu
tư vào các ñịa bàn khác có ñiều kiện và có tiềm năng phát triển; xây dựng các trung
tâm thương mại và hệ thống chợ, siêu thị; khuyến khích ñầu tư kinh doanh các mặt
hàng lưu niệm phục vụ du khách;
- Ngoài ra, cần có biện pháp tăng cường thu hút ñầu tư vào lĩnh vực: giáo dục,
y tế, văn hóa, thể dục thể thao.
d) Phát huy ñúng mức vai trò trách nhiệm của chủ ñầu tư; tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát, bảo ñảm chất lượng công trình; ngăn ngừa và kiên quyết chống
tình trạng lãng phí, thất thoát trong ñầu tư xây dựng cơ bản.

