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vấn đề bức xúc xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tạo điều
kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.
2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2009:
- Tốc độ tăng GDP
:
khoảng 13%;
Trong đó: tốc độ tăng trưởng của các ngành :
+ Công nghiệp - xây dựng
:
16%;
+ Khu vực dịch vụ
:
15,8 %;
+ Nông lâm thủy sản
:
7 %.
- Sản lượng lương thực
:
570.000 tấn;
- Sản lượng hải sản khai thác
:
162.000 tấn;
- Kim ngạch xuất khẩu
:
210 triệu USD.
Trong đó: xuất khẩu sản phẩm hàng hóa
:
170 triệu USD;
- Tổng thu ngân sách Nhà nước
:
6.182 tỷ đồng;
Trong đó : + Thu nội địa
:
2.600 tỷ đồng;
+ Thu từ dầu thô
:
3.550 tỷ đồng;
+ Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu :
32 tỷ đồng.
- Chi đầu tư XDCB
:
633,020 tỷ đồng;
(không kể chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết)
- Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1
:
99,9%;
- Giải quyết việc làm
:
23.000 lao động;
- Tỷ lệ giảm sinh
:
0,05%;
- Tỷ lệ hộ nghèo còn
:
5,61%;
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới :
16%.
II. Nhiệm vụ và các giải pháp chính:
1. Về kinh tế:
a) Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là
nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Tập trung đôn đốc thúc đẩy đầu tư hạ tầng và thu hút
các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp: Phan Thiết giai đoạn 2, Hàm Kiệm; triển
khai đầu tư KCN Sơn Mỹ I, KCN Tân Đức, KCN Tuy Phong; tạo mọi điều kiện
thuận lợi đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án về điện, vật liệu xây dựng. Khuyến
khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng chất lượng sản
phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Lựa chọn và
hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng một số cụm CN - TTCN, làng nghề nông thôn đã quy
hoạch. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 19,6%;
b) Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các khu du lịch. Tập trung chỉ đạo xử
lý môi trường tại các khu, điểm du lịch trong tỉnh. Khuyến khích phát triển mạnh các
loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ. Tổ chức

