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GPMB các dự án lớn gặp nhiều khó khăn, làm chậm tiến ñộ ñầu tư; quản lý khai thác
nguồn thu ngân sách còn hạn chế. Một số vấn ñề xã hội như: việc làm của người lao
ñộng nơi thu hồi nhiều ñất nông nghiệp, môi trường, ñảm bảo VSATTP, tai nạn giao
thông còn bức xúc và một số vụ việc khiếu kiện phức tạp tồn ñọng.
II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2008.

1. Mục tiêu chủ yếu:
ðẩy mạnh tốc ñộ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Nâng cao chất lượng và
khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chủ yếu. Khai thác tốt các nguồn lực cho phát
triển cơ sở hạ tầng và tăng năng lực của các ngành, lĩnh vực then chốt; ñẩy mạnh
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao ñộng theo hướng tăng nhanh tỷ trọng khu vực
công nghiệp, dịch vụ. Nâng cao chất lượng hoạt ñộng các lĩnh vực văn hoá xã hội,
giáo dục - ñào tạo, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, ñổi mới công
tác chỉ ñạo ñiều hành của chính quyền các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát; tăng cường công tác phòng ngừa và ñấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Bảo ñảm giữ vững an ninh chính trị và trật tư an toàn xã hội trên ñịa bàn, cải thiện và
nâng cao ñời sống nhân dân.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2008:
- Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng: 13,0%.
- GDP bình quân ñầu người: 8,91 triệu ñồng/người.
- Cơ cấu kinh tế:
+ Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 24,0%;
+ Công nghiệp - xây dựng: 44,0%;
+ Dịch vụ: 32,0%.
- Thu ngân sách NN từ kinh tế trên ñịa bàn: 547 tỷ ñồng; Trong ñó thu nội ñịa:
535 tỷ ñồng, tăng 7% so với dự toán TW giao.
- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng: 22%. Trong ñó công nghiệp ñịa phương
tăng 29,8%.
- Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản tăng: 4,4%.
- Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 80 triệu USD, tăng 14,3%.
- Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng: 19,5%.
- Tổng vốn ñầu tư trên ñịa bàn 5.384 tỷ ñồng.
- Số lao ñộng ñược giải quyết việc làm: 13,5 nghìn người.
- Giảm tỷ lệ sinh dân số: 0,2‰.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 9,0%.
- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 20,5%.
- Tỷ lệ dân số nông thôn ñược dùng nước sạch 66%.

