CÔNG BÁO/Số 07+08/Ngày 25-01-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

117

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/CT-UBND
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CHỈ THỊ
Về việc tổ chức phát ñộng phong trào thi ñua ñặc biệt Chào mừng
ðại hội ðảng các cấp tiến tới ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XIII năm 2020
ðể tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội năm 2019 và năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức phát ñộng phong
trào thi ñua ñặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, của ñất nước
trong năm 2019, năm 2020 và Chào mừng ðại hội ðảng các cấp tiến tới ðại hội
ðảng toàn quốc lần thứ XIII, với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Một số chỉ tiêu phấn ñấu
- Tổng sản phẩm ñịa phương (GRDP) tăng 7,5 - 8,0% (theo giá so sánh 2010);
- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9 - 11%;
- Tổng kim ngạch xuất khẩu ñạt 870 - 920 triệu USD;
- Tổng thu ngân sách trên ñịa bàn tỉnh hàng năm vượt 5% so với Nghị quyết
HðND tỉnh;
- Tổng nguồn vốn ñầu tư phát triển toàn xã hội trên ñịa bàn tỉnh dự kiến tăng
hàng năm từ 9,5 - 10%;
- Hoàn thành và ñưa vào sử dụng một số dự án, công trình trọng ñiểm của tỉnh
trong năm 2019, năm 2020 như: ðường Quốc lộ 19 mới (từ Cảng Quy Nhơn ñến Cầu
Bà Di); ñường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài ñến sân bay Phù Cát; ñường phía
Tây tỉnh (ðT.638, ñoạn Canh Vinh - Quy Nhơn); ñập ngăn mặn trên sông Lại Giang;
thông tuyến ñường Lê Hồng Phong, ñường Hoàng Văn Thụ thành phố Quy Nhơn; Dự
án Trung tâm Hội nghị của tỉnh; Dự án Tổ hợp Không gian khoa học. Hoàn thành cơ
bản tuyến ñường ven biển…
- Tiếp tục ñẩy mạnh Phong trào thi ñua “Tỉnh Bình ðịnh chung sức xây dựng
nông thôn mới” giai ñoạn 2016 - 2020 gắn với Phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây
dựng nông thôn mới, ñô thị văn minh”; Phong trào thi ñua ñồng hành cùng với
“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào thi ñua “Cả nước chung
tay vì người nghèo - Không ñể ai bị bỏ lại phía sau”.

