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NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 25
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo của các ngành chức
năng tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HðND tỉnh, ý kiến của ñại biểu HðND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và
ñịnh hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu kế hoạch 5 năm 2011-2015 của
UBND tỉnh; HðND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 25 xác ñịnh:
I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu giai ñoạn 2011 - 2015
1. Mục tiêu tổng quát
Huy ñộng và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, ñẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện ñại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo
dục và ñào tạo, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt
các chính sách xã hội, nâng cao ñời sống nhân dân; bảo vệ tài nguyên, môi trường;
tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn ñịnh chính trị - xã hội; tạo nền tảng ñể
ñến năm 2020 Quảng Ngãi cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện ñại.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu
- Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân ñạt 14 - 15%/năm.
- GDP bình quân ñầu người ñến năm 2015 ñạt 2.100 - 2.200 USD.
- Cơ cấu kinh tế trong GDP ñến năm 2015:
+ Công nghiệp - xây dựng
: 61 - 62%.
+ Dịch vụ
: 25 - 26%.
+ Nông - lâm - ngư nghiệp
: 12 - 13%.
- Kim ngạch xuất khẩu năm 2015 ñạt trên 500 triệu USD.
- Phấn ñấu thực hiện vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Trung ương giao hằng
năm.
- Huy ñộng vốn ñầu tư phát triển toàn xã hội giai ñoạn 2011 - 2015 ñạt khoảng
160 nghìn tỷ ñồng.
- Tỷ lệ ñô thị hóa toàn tỉnh ñạt 20% vào năm 2015.
- Tỷ trọng lao ñộng nông nghiệp năm 2015 giảm còn 47% trong tổng số lao
ñộng xã hội.

