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chế: Tốc ñộ tăng trưởng GDP chưa ñạt kế hoạch ñề ra; sản xuất công nghiệp, hoạt
ñộng sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn; nợ ñọng thuế, nợ ñọng bảo
hiểm xã hội còn ở mức cao; ñể xảy ra các vụ cháy rừng; một số vấn ñề bức xúc
chậm ñược giải quyết, như: vi phạm pháp luật trong hoạt ñộng tôn giáo vẫn diễn ra
một số nơi và tiềm ẩn phức tạp, vi phạm pháp luật về quản lý ñất ñai, bảo vệ tài
nguyên rừng, khai thác khoáng sản vẫn còn xảy ra, tệ nạn ñánh bạc, buôn bán ma
túy, lừa ñảo bán người qua biên giới có chiều hướng gia tăng; tỷ lệ sinh con thứ 3
tăng cao, một số vụ khiếu kiện ñông người tiếp tục diễn ra...
II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI
NĂM 2014
ðể hoàn thành các chỉ tiêu năm 2014, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ
ñạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 99/2013/NQ-HðND ngày 13/12/2013 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2014, ñồng thời nhấn mạnh việc thực
hiện một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
- Tốc ñộ tăng trưởng tổng sản phẩm (GDP):
7,5% - 8,5%
- Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng:
4,0% - 5,0%
- Giá trị sản xuất công nghiệp - Xây dựng tăng: 9,0% - 10%
Trong ñó: Công nghiệp tăng
11% - 12%
- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng:
11% - 12%
- Kim ngạch xuất khẩu ñạt:
235 triệu USD
- Thu ngân sách trên ñịa bàn ñạt trên:
3.302,08 tỷ ñồng
- Huy ñộng vốn ñầu tư phát triển trên ñịa bàn
17.175 tỷ ñồng
- Mức giảm tỷ lệ sinh:
0,3-0,4‰
- Tỷ lệ hộ nghèo:
10%
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD
18,3%
- Số trường ñạt chuẩn quốc gia
72 trường
- Tạo việc làm mới:
20.350 người
- Xã chuẩn quốc gia về y tế (tiêu chí mới):
55%
- Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ:
88%
- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế VHTT ñạt chuẩn (theo tiêu chí mới
của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
20,4%
III. GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014
1. Tập trung chỉ ñạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng
ñầu năm 2014; tiếp tục thực hiện nhất quán các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
năm 2014 ñã ñề ra; tổ chức xây dựng Kế hoạch năm 2015
- Các cấp, các ngành tăng cường sự phối hợp, bằng các giải pháp ñồng bộ
nhằm khắc phục các tồn tại trong 6 tháng ñầu năm; chỉ ñạo bám sát chương trình

