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NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các ngành chức năng
của tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến ñại biểu Hội
ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua Báo cáo số 272/BC-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh
về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo quốc phòng, an ninh
năm 2013, nhiệm vụ phát triển năm 2014; Hội ñồng nhân dân tỉnh xác ñịnh:
I. Về mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014:
1. Mục tiêu tổng quát:
ðẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh
tranh của nền kinh tế, góp phần ổn ñịnh kinh tế vĩ mô. Huy ñộng mọi nguồn lực ñể thực
hiện ba nhiệm vụ ñột phá: phát triển công nghiệp, phát triển ñô thị, phát triển nguồn
nhân lực và hai nhiệm vụ trọng tâm: phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới;
ñẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn ñấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 6 huyện
miền núi. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo ñảm an sinh và tiến bộ công bằng xã hội, cải thiện ñời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn
ñịnh chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, ñảm bảo trật tự và an toàn xã hội.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
a) Chỉ tiêu kinh tế:
- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP):
tăng 0 - 1 % so với 2013.
* Tổng sản phẩm không tính sản phẩm lọc hóa dầu: tăng 8 - 9%.
- GDP bình quân ñầu người:
2.133 USD/người/năm.
- Cơ cấu kinh tế:
+ Công nghiệp - xây dựng:
59 - 60 %,
+ Dịch vụ:
23 - 24 %,

