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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Triệu Phong, ngày 07 tháng 7 năm 2008

CHỈ THỊ
Về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009
Thực hiện Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2007 của UBND
tỉnh về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm
2009.
ðể thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009, UBND huyện yêu
cầu các Ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai xây dựng
kế hoạch năm 2009 với những nội dung chủ yếu sau:
A. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2009

Căn cứ vào Nghị quyết của Huyện ủy lần thứ XVII về Phát triển kinh tế- xã hội
giai ñoạn 2006- 2010, tập trung thực hiện ñạt và vượt các mục tiêu ñã ñề ra nhằm bảo
ñảm ổn ñịnh kinh tế và ñời sống xã hội.
I. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG, QUỐC PHÒNGAN NINH

Quán triệt tư tưởng chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ của năm 2009
phải tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, bảo ñảm ổn ñịnh kinh tế
vĩ mô, an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.
1. Về kinh tế
Thực hiện ñồng bộ các giải pháp ñể thúc ñẩy kinh tế phát triển bền vững trong
ñiều kiện tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, phấn ñấu tốc ñộ tăng trưởng
của các ngành chủ yếu là 9- 10% so với năm 2008. ðẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa và tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp, Dịch vụ.
Phát triển kết hợp với nâng cao sức cạnh tranh của từng ngành, từng vùng, từng sản
phẩm, từng bước tạo tiền ñề cho sự phát triển ổn ñịnh và bền vững, góp phần thực
hiện những chỉ tiêu nhiệm vụ của những năm tiếp theo. Huy ñộng tối ña nguồn lực,
ñầu tư cho các ngành kinh tế phát triển mũi nhọn của huyện, ñể tạo sự ñột phá về
kinh tế từng ngành, từng lĩnh vực, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của
huyện. Duy trì tốc ñộ tăng trưởng ổn ñịnh và bền vững của ngành Nông- Lâm- Ngư
nghiệp. Bảo ñảm an ninh lương thực, phát triển các vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy
sản cho công nghiệp chế biến. Tăng cường công tác phòng trừ dịch bệnh; ổn ñịnh
phát triển ngành Chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững và an toàn, ñẩy mạnh nuôi
trồng thuỷ sản. ðẩy mạnh phát triển các ngành Dịch vụ, thực hiện ñồng bộ các giải
pháp nhằm góp phần kiềm chế lạm phát, lành mạnh hóa công tác tài chính, triệt ñể
tiết kiệm gắn với nâng cao sử dụng ñồng vốn. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu,

