Các mục tiêu phát triển về Kinh tế
Mục tiêu 1: Tăng trưởng của nền kinh tế
1.1. Tăng trưởng GDP
1. Tổng sản phẩm trong tỉnh ( GDP).
2. Tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người.
3. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh.
Thành thị
Nông thôn
1.2. Tăng trưởng sản xuất 1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng.
công nghiệp xây dựng
2. Tốc độ tăng giá trị tăng thêm của công nghiệp và xây
dựng.
1.3. Tăng trưởng sản xuất 1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy
nông, lâm nghiệp và thủy sản.
sản
2. Tốc độ tăng giá trị tăng thêm của nông, lâm nghiệp,
thủy sản.
3. Tổng sản lượng lương thực có hạt.
4. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người.
1.4. Tăng trưởng của hoạt 1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ.
động dịch vụ
2. Tốc độ tăng giá trị sản xuất dịch vụ.
3. Tốc độ tăng giá trị tăng thêm dịch vụ.
1.5. Tăng trưởng xuất khẩu 1. Giá trị kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn trong đó xuất
khẩu của địa phương.
2. Giá trị kim ngạch nhập khẩu của địa phương.
1.6. Cơ cấu kinh tế của tỉnh 1. Tỷ trọng GDP của nông, lâm nghiệp, thủy sản.
2. Tỷ trọng GDP của công nghiệp, xây dựng.
3. Tỷ trọng GDP của dịch vụ.
1.7. Cơ cấu lao động
1. Tỷ trọng lao động nông, lâm nghiệp, thủy sản.
2. Tỷ trọng lao động công nghiệp, xây dựng.
3. Tỷ trọng lao động dịch vụ.

Mục tiêu 2: Huy động nguồn lực cho xóa đói giảm nghèo
2.1. Huy động vốn đầu tư 1. Tổng vốn đầu tư phát triển .
phát triển
Khu vực Nhà nước
Khu vực ngoài quốc doanh
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
2. Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển so GDP.
2.2. Tổng kinh phí cho xóa 1. Tổng kinh phí Chiến lược tăng trưởng và xóa đói giảm
đói giảm ng
nghèo thu hút được.
hèo
2. Tổng kinh phí phân bổ cho các chương trình mục tiêu
quốc gia về xóa đói giảm nghèo.
3. Tổng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói
giảm nghèo, việc làm và
chương trình 135 phân cho từng huyện.
Mục tiêu 3: Hiệu quả thực hiện nguồn lực ở tỉnh

Tổng kinh phí đã được sử
dụng cho Chiến lược toàn
diện về tăng trưởng và xóa
đói giảm nghèo phân theo
các chương trình mục tiêu

1. Kinh phí đã được sử dụng cho Chiến lược toàn diện
về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo của tỉnh phân theo
huyện, xã.
2. Tổng số hộ dân được nhận sự trợ giúp của Chiến lược
toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo phân
theo huyện, xã.
3. Tỷ lệ phần trăm số người huy động được cho chương
trình so với yêu cầu đặt ra chi tiết cho từng chương trình,
từng địa phương.
4. Tỷ lệ phần trăm số kinh phí huy động được cho từng
chương trình so với yêu cầu đặt ra chi tiết cho từng
chương trình của tỉnh , huyện, xã.
5. Tỷ lệ phần trăm số kinh phí huy động được cho từng
chương trình phân theo tỉnh,huyện, xã theo đúng thời hạn
đặt ra.
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