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+ Công nghiệp - xây dựng:

47%.

+ Dịch vụ:

32%.

+ Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản:

21%.

- GDP bình quân ñầu người:

Trên 11 triệu ñồng /năm.

- Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản tăng bình quân: 4%/năm.
- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân: 20,5%/năm.
- Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng bình quân: 12%/năm.
- Tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu tăng bình quân: 10%/năm.
- Thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn tăng 13%/năm.
Huy ñộng vào ngân sách so với GDP khoảng 9%/năm.
- Giải quyết việc làm mới bình quân:
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo ñến năm 2010:
- Giảm tỷ lệ sinh dân số:

13.000 người /năm.
còn 7%.
0,2 o/oo / năm.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn: dưới 20%.
- Dân số ñược dùng nước hợp vệ sinh: nông thôn 75%, ñô thị 100%, kế hoạch
chung 80%.
- Phấn ñấu năm 2007, thị xã Phủ Lý ñạt tiêu chuẩn ñô thị loại III và ñến năm
2010 là thành phố thuộc tỉnh.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM
2006 - 2010.
1. ðẩy mạnh kêu gọi ñầu tư.
Giai ñoạn 2006-2010 nhu cầu vốn ñầu tư rất lớn. Dự báo nguồn vốn ñầu tư và
khả năng huy ñộng chủ yếu từ các doanh nghiệp, dân cư và một phần từ ngân sách
nhà nước. Xây dựng cơ chế chính sách ñể thực hiện xã hội hoá, huy ñộng vốn trong
nhân dân, trong doanh nghiệp cho ñầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và các lĩnh
vực xã hội. Sử dụng vốn ngân sách nhà nước có hiệu quả, chú trọng việc huy ñộng
vốn từ sử dụng quỹ ñất, tài nguyên. Tập trung cao ñộ cho công tác xúc tiến ñầu tư,
tranh thủ các nguồn vốn bên ngoài: liên doanh liên kết, ODA, FDI, BOT, BT và các
nguồn vốn tài trợ phi chính phủ khác…
Tiếp tục nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực ñến năm 2020 ñảm bảo tính khả thi cao. Trong
ñó hết sức quan tâm ñến quy hoạch sử dụng ñất, quy hoạch ñô thị, giao thông thuỷ
lợi, khu dân cư. Thực hiện công khai quy hoạch, tăng cường công tác quản lý thực

