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CHỈ THỊ
Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách ñịa phương năm 2009

Thực hiện Chỉ thị số 723/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về
việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước
năm 2009; nhiệm vụ ñề ra cho những tháng cuối năm 2008 và năm 2009 rất nặng nề,
nhất là trong ñiều kiện tình hình kinh tế thế giới vẫn ñang có chiều hướng suy giảm,
giá dầu thô, lương thực và nhiều vật tư chủ yếu khác trên thị trường thế giới tiếp tục
tăng cao, dịch bệnh, thiên tai liên tục xảy ra…, ở trong nước cũng như ở tỉnh, kinh tế
có chiều hướng phát triển chậm lại, các cân ñối vĩ mô không ổn ñịnh, lạm phát tăng
cao, ñời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.... ðể khắc phục khó khăn trở ngại, góp
phần thực hiện tốt Nghị quyết ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết ðại
hội lần thứ XVII ðảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 20062010, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, Chủ tịch UBND các
huyện, thành phố tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ với
tinh thần tích cực, chủ ñộng, dự báo ñúng những khó khăn, thuận lợi, phát huy tối ña
nội lực của ngành mình, ñịa phương mình ñể tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách ñịa phương năm 2009 với những yêu
cầu và nội dung chủ yếu sau:
A. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2009
I. Nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.
Nhiệm vụ của năm 2009 phải tiếp tục tập trung thực hiện chủ trương của Chính
phủ về kiềm chế lạm phát, bảo ñảm an sinh xã hội, ổn ñịnh kinh tế, duy trì tốc ñộ tăng
trưởng cao và bền vững trên ñịa bàn tỉnh.
1. Về kinh tế
a. Các cấp, các ngành, các doanh nghiệp phải tập trung thực hiện ñồng bộ các
giải pháp ñể ñẩy mạnh phát triển sản xuất, dịch vụ và thu hút ñầu tư. Dự kiến tổng
sản phẩm ñịa phương (GDP) năm 2009 phấn ñấu tăng 12 - 12,5% so với năm 2008.

