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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019,
và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020
_________________
PHẦN THỨ NHẤT
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Năm 2019 tình hình thế giới diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không
thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; cạnh
tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng.
Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế và tình hình
thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh,… đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời
sống người dân; nhưng với sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo điều
hành quyết liệt của UBND tỉnh, giám sát của HĐND tỉnh, cùng sự nỗ lực và
đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân đã tổ chức thực
hiện tốt Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 21/NQ-HĐND
của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã năm 2019.
Kết quả kinh tế - xã hội tỉnh năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, ước
thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày
07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh (đạt 100% chỉ tiêu), trong đó có 08 chỉ
tiêu đạt và 05 chỉ tiêu vượt. Cụ thể:
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Chỉ tiêu

Tốc độ tăng trưởng GRDP (Giá SS
2010)
- Khu vực Nông, lâm, thủy sản
- Khu vực Công nghiệp và Xây
dựng
- Khu vực Dịch vụ
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