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II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2011
1. Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục ñẩy mạnh ñầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang ñô thị theo
hướng hiện ñại và ñồng bộ, tập trung hoàn thành các công trình trọng ñiểm. Tiếp tục
lấy năm 2011 là “Năm Giải tỏa ñền bù, bố trí tái ñịnh cư và an sinh xã hội”; chú trọng
ñầu tư và phát triển dịch vụ, tạo ñiều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch
vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Tập trung tranh thủ và thu hút mọi nguồn lực ñể ñầu
tư nhằm tăng tốc phát triển thành phố. Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng ñối ngoại và kinh
tế ñối ngoại. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - ñào tạo, tập trung qui hoạch và
phát triển nguồn nhân lực. Duy trì thành quả ñạt ñược, ñẩy mạnh thực hiện các chương
trình an sinh xã hội và giải quyết tốt các vấn ñề xã hội bức xúc: Chương trình “Thành
phố 5 không”, “thành phố 3 có”, thực hiện Chỉ thị số 24 của Thành ủy, ngăn chặn và
xử lý ô nhiễm môi trường. Nâng cao hiệu lực bộ máy tổ chức và ñiều hành của chính
quyền các cấp. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã
hội, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
năm 2011 - 2015.
2. Những chỉ tiêu chủ yếu
(1) Tổng sản phẩm nội ñịa (GDP, giá SS 1994) tăng 13,5-14,5% so với ước
thực hiện 2010, trong ñó:
Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ tăng 16-17%, công nghiệp - xây dựng tăng
9-10%, nông nghiệp tăng 1,6-2,6%; Cơ cấu kinh tế: dịch vụ 51,2%; công nghiệp xây dựng 46,0%; nông nghiệp 2,8%;
(2) Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 17-18%;
(3) Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 13,2-14,2%, trong ñó công
nghiệp tăng 13-14%;
(4) Giá trị sản xuất thủy sản - nông - lâm tăng 3,2-4,2%;
(5) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16-17%, trong ñó xuất khẩu
hàng hóa tăng 15-16%;
(6) Tổng thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn dự kiến 12.515,655 tỷ ñồng; tổng
chi ngân sách ñịa phương dự kiến 9.799,721 tỷ ñồng;
(7) Tổng vốn ñầu tư phát triển ñạt 19.860 tỷ ñồng, tăng 16-17%;
(8) Tỷ lệ giảm sinh ñạt 0,3%o;
(9) Tạo việc làm mới cho 3,3 vạn lao ñộng, tăng 2,5%;
(10) Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5,87% (chuẩn mới thành phố);
(11) Phấn ñấu tỷ lệ công dân nhập ngũ ñạt 100% chỉ tiêu.
III. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ, thường xuyên, nâng
cao chất lượng dự báo, ñiều hành ñể chủ ñộng quyết ñịnh theo thẩm quyền hoặc trình
cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh kịp thời những chủ trương và biện pháp thích ứng
với tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thành phố.
2. Thúc ñẩy phát triển nhanh các ngành dịch vụ thành phố có lợi thế ñi ñôi với
nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh, từng bước nâng cao tỷ trọng trong cơ cấu

