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CHỈ THỊ
Về việc phát ñộng phong trào thi ñua thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
Năm 2011, mặc dù ñối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới
sự lãnh ñạo ñiều hành của Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
và quyết tâm phấn ñấu thi ñua của các ngành, các cấp, các cơ quan ñơn vị và nhân
dân trong tỉnh ñã thực hiện ñồng bộ nhiều giải pháp ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, không
ñể lạm phát tăng cao, kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng khá, GDP tăng 10% gấp gần
1,5 lần mức tăng bình quân của cả nước; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng
trưởng cao nhất trong các năm gần ñây, ñạt 1,788 tỷ USD, tăng 64% so với năm
2010; nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế của tỉnh ñạt mức tăng trưởng cao như: thương
mại - dịch vụ, xuất khẩu, sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, thu ngân sách....; an
sinh xã hội ñược bảo ñảm, ñời sống nhân dân ñược cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm
nhanh, chất lượng các hoạt ñộng giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao ñược
nâng cao; quốc phòng an ninh ñược giữ vững, trật tự an toàn xã hội ñược duy trì.
Bên cạnh những mặt ñạt ñược trên, một số lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường của
tỉnh vẫn còn một số mặt còn hạn chế; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã
hội thư tăng trưởng GDP, giá trị sản xuất công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh
tế... còn thấp hơn so với kế hoạch.
Năm 2012, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục còn
nhiều khó khăn, diễn biến khó lưòng sẽ tác ñộng bất lợi ñến việc thực hiện phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhằm chủ ñộng khắc phục những khó khăn và ñể
thực hiện thắng lợi những mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng an ninh năm 2012 theo kế hoạch ñã ñề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố; Giám ñốc các doanh nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan,
ñơn vị Trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi ñua, phát
ñộng các phong trào thi ñua yêu nước ñể tạo không khí thi ñua sôi nổi, sâu rộng,
toàn diện trong mọi lĩnh vực trên toàn tỉnh, hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm sau:

