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- Tỷ lệ giảm sinh ước ñạt 0,2%o (Nghị quyết HðND: 0,4%o);
- Giải quyết việc làm cho 3,3 vạn lao ñộng, ñạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết HðND;
- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia còn 2,41%; chuẩn thành phố còn 4,39%,
ñạt chỉ tiêu Nghị quyết HðND;
- Gọi công dân nhập ngũ ñạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết HðND.
Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và sản phẩm chưa cao, các
sản phẩm chủ lực phát triển chưa rõ nét, còn nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu và
thị trường. Sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao và uy tín thương hiệu chưa
nhiều. Tình hình trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông còn
tăng cao.
2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
a. Những chỉ tiêu chủ yếu:
- Tổng sản phẩm nội ñịa (GDP) tăng 13,5 - 14% so với thực hiện năm 2007;
- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18 - 19%
- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 15 - 16%;
- Giá trị sản xuất thủy sản - nông - lâm tăng 4 - 5%;
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 19 - 20%;
- Tổng vốn ñầu tư phát triển tăng 18 - 19%;
- Tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến 6.722,74 tỷ ñồng. Tổng chi ngân sách
ñịa phương dự kiến 5.502,806 tỷ ñồng;
- Tỷ lệ giảm sinh ñạt 0,35%o;
- Tạo việc làm cho 3,4 vạn lao ñộng;
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới quốc gia còn 0%; theo chuẩn thành phố
còn 1,96%;
- Tỷ lệ công dân nhập ngũ ñạt 100% chỉ tiêu.
b. Nhiệm vụ và một số giải pháp thực hiện:
- Phấn ñấu ñạt tốc ñộ tăng trưởng kinh tế cao; nâng cao chất lượng tăng trưởng
và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố, của từng ngành và từng sản phẩm tạo tiền ñề
hoàn thành kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và ñáp ứng yêu cầu hội nhập.
- Tập trung phát triển sản xuất; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát
triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, ñi ñôi với nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh
của sản phẩm và hiệu quả sản xuất; hướng vào nhóm sản phẩm có lợi thế cạnh tranh
cao, có thị trường, có khả năng xuất khẩu; hoàn thiện cơ chế, biện pháp thích hợp ñể
kích thích các dự án lớn, mới và mở rộng sớm ñi vào sản xuất.
- Tiếp tục chuyển ñổi cơ cấu nội bộ ngành thuỷ sản - nông - lâm, phát huy lợi
thế kinh tế biển; rà soát quỹ ñất nông nghiệp, tạo ñiều kiện cho nông dân sản xuất; có

