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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TỈNH QUẢNG TRỊ                                ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 7.3/2006/NQ-HðND                                 ðông Hà, ngày 22 tháng 7 năm 2006 
      

 
NGHỊ QUYẾT 

 

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 7 

(Từ ngày 19 ñến ngày 22 tháng 7 năm 2006) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 
03/12/2004; 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã 
hội 5 năm 2006- 2010 tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của các Ban HðND tỉnh và ý 
kiến của ñại biểu HðND tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

HðND tỉnh tán thành và nhất trí thông qua Báo cáo của UBND tỉnh về ñánh giá 
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001- 2005; ñồng thời 
quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu và ñịnh hướng phát 
triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006- 2010 như sau:  

I. Mục tiêu, ñịnh hướng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2006- 
2010) 

1. Mục tiêu tổng quát: 

ðẩy mạnh tốc ñộ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hoá- hiện ñại hoá, ñưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, sớm 
ñưa tỉnh ta thoát khỏi nhóm tỉnh nghèo của cả nước. Phát triển văn hóa- xã hội gắn 
liền với tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, tiếp tục cải thiện rõ rệt ñời sống 
vật chất, văn hoá và tinh thần của nhân dân. Hoàn thiện cơ bản kết cấu hạ tầng kinh 
tế- xã hội, ñẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham 
nhũng, lãng phí, giữ vững ổn ñịnh chính trị, bảo ñảm quốc phòng an ninh và trật tự an 
toàn xã hội. 

2. ðịnh hướng phát triển: 

- Triển khai ðề án quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội. Thực hiện việc quy hoạch 
và công tác quản lý quy hoạch có hiệu quả; rà soát, bổ sung, ñiều chỉnh quy hoạch 
chung, ngành, lĩnh vực. ðảm bảo việc ñầu tư tập trung, tính hiệu quả trong ñầu tư và 
sự phát triển có tính bền vững; 
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- Ưu tiên vốn ñầu tư phát triển các vùng ñộng lực ñể tạo bước ñột phá cho nền 
kinh tế như: Thị xã ðông Hà, Khu kinh tế Thương mại ñặc biệt Lao Bảo, khu vực 
Cửa Việt- Cửa Tùng, các Khu công nghiệp Nam ðông Hà, Quán Ngang...; 

- Phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hóa- hiện ñại 
hóa, tạo ra các vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến như: Vùng nguyên liệu 
sắn, nguyên liệu gỗ, nhựa thông, cao su, cà phê, hồ tiêu, thủy sản... Phát triển công 
nghiệp trên cơ sở nhu cầu thị trường, tạo bước tiến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả và 
sức cạnh tranh của các ngành chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng 
thành sản phẩm có năng lực cạnh tranh cao;  

- Khai thác thế mạnh của các ngành dịch vụ còn nhiều tiềm năng. Phát triển 
mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như bưu chính viễn thông, tài chính, 
ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn, du lịch...Tiếp tục phát triển các ngành vận tải, thương 
mại; mở rộng và nâng cao sức mua của thị trường nội ñịa; 

- Tăng cường quản lý về tài nguyên và khoáng sản, tiếp tục ñẩy mạnh việc giao 
ñất, giao rừng, quy hoạch việc khai thác vật liệu xây dựng, khoáng sản ñáp ứng cho 
quá trình phát triển; 

- Hoàn thành việc sắp xếp, ñổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp. Tích cực hỗ trợ nhằm phát triển mạnh doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. Tạo ñiều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển;  

- Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh 
doanh;   

- ðẩy mạnh phong trào xây dựng nền văn hoá ñậm ñà bản sắc dân tộc ở các ñịa 
phương. Hiện ñại hoá các phương tiện nghe nhìn, tăng cường công tác ñưa thông tin 
về cơ sở;   

- Nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học. Củng cố vững chắc kết 
quả phổ cập THCS, từng bước thực hiện phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Tăng 
cường ñào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, nhất là công nhân kỹ 
thuật lành nghề, cán bộ quản lý và lao ñộng có tay nghề cho sự nghiệp công nghiệp 
hoá- hiện ñại hoá; 

- Nâng cao y ñức và chất lượng chuyên môn ñội ngũ y, bác sĩ; coi trọng y học dự 
phòng, gắn với chương trình y tế cộng ñồng. Phát triển các loại hình chăm sóc sức 
khỏe nhân dân. Quan tâm công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, gia ñình chính 
sách;  

- Nâng cao hiệu quả kinh tế ñối ngoại. Củng cố thị trường ñã có, mở rộng   thị 
trường mới. Tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể tăng nhanh xuất khẩu, thu hút vốn, công 
nghệ từ bên ngoài. Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng ngành nghề, thu hút lao ñộng. 
Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn; ñảm bảo xóa 
hộ ñói, giảm nhanh số hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Phát triển mạng lưới an sinh xã 
hội, chăm sóc tốt người có công với nước…; 

- Thực hiện các cơ chế chính sách ñủ mạnh, ñặc biệt và phù hợp ñể ñiều hành 
kinh tế- xã hội phát triển. ðẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, ñổi mới và nâng 
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cao hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước. Từng bước ñẩy lùi tệ quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân; thực hiện việc công khai, minh bạch trong quan hệ 
với nhân dân và doanh nghiệp. Tập trung nâng cao hiệu quả việc thực hiện trật tự an 
toàn giao thông và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông…; 

- Bảo vệ và cải thiện môi trường, tạo ñiều kiện phát triển kinh tế- xã hội bền 
vững và có hiệu quả. Thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh; bảo ñảm 
trật tự kỷ cương trong các hoạt ñộng kinh tế- xã hội. 

3. Một số mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 
a) Về Kinh tế: 
Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm trên 12%; trong ñó: 

Nông- Lâm- Ngư nghiệp tăng 4%; Công nghiệp- Xây dựng tăng 25%; Dịch vụ tăng 
8,4%. ðến năm 2010, GDP bình quân ñầu người ñạt trên 10 triệu ñồng (Tăng hơn 2 
lần so với năm 2005); 

- Cơ cấu kinh tế tính theo GDP ñến năm 2010: Công nghiệp- Xây dựng chiếm 
khoảng 33- 35%; Dịch vụ 38- 40%; Nông- Lâm- Ngư nghiệp 25- 27%; 

- Sản lượng lương thực có hạt bình quân mỗi năm 22,6 vạn tấn; 
- Diện tích cà phê: 4.000- 4.500 ha, trong ñó cà phê chè: 3.500- 4.000 ha;  
- Diện tích cao su: 15.000 ha- 17.000 ha; 
- Diện tích hồ tiêu: 3.000 ha;  
- Vùng nguyên liệu sắn 10.000 ha; 
- Sản lượng thủy sản: 27.000 tấn; 
- Vùng nguyên liệu gỗ 14.000 ha; 
- Trồng rừng: 4.000- 5.000 ha; 
- Tổng nguồn vốn ñầu tư toàn xã hội trong 5 năm 12.500 tỷ ñồng, trong ñó: Vốn 

trong nước chiếm 82,3%, vốn nước ngoài chiếm 17,7%; 
- Tổng kim ngạch xuất khẩu ñạt 50 triệu USD; 
- Kim ngạch nhập khẩu ñạt 40 triệu USD; 
- Tổng thu ngân sách nội ñịa tăng bình quân hàng năm: 14- 15%; phấn ñấu ñến 

năm 2010 thu ngân sách trên ñịa bàn ñạt trên 600 tỷ ñồng; 
- Tổng chi ngân sách  ñịa phương tăng bình hàng năm: 7- 8%, trong ñó chi ñầu 

tư phát triển 14- 15%. 
b) Về Xã hội: 
- Quy mô dân số ñến năm 2010 là 676 nghìn người; 
- Tỷ lệ phát triển dân số ñến năm 2010 là 1,1 %. Giảm tỷ suất sinh hàng năm 

0,5- 0,6%0; 
- Tạo việc làm mới hàng năm cho trên 8.000 lao ñộng; 
- Tỷ lệ hộ nghèo ñến năm 2010: Dưới 15%. Bình quân giảm 2,5 - 3%/năm; 
- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 20%; 
- Phấn ñấu ñạt tỷ lệ chuẩn quốc gia về y tế  xã phường 75- 80%; 
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- Phấn ñấu 100% cấp xã ñạt chuẩn phổ cập THCS, trên 99% số người từ 15- 35 
tuổi biết chữ. Phấn ñấu ñến năm 2010 100% huyện, thị có nhà luyện tập thi ñấu thể 
thao. 

c) Về Môi trường: 
- Tỷ lệ che phủ rừng ñạt 43%; 
- Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch ở ñô thị là 95%, ở nông thôn là 75%; 
- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc ñược 

trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải 100%; tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh ñạt tiêu chuẩn về môi trường là trên 50%; xây dựng hệ thống xử lý nước thải 
tại 100% số ñô thị loại 3,50% số ñô thị loại 4; 80-90% chất thải rắn, 100% chất thải y 
tế ñược thu gom và xử lý ñạt tiêu chuẩn môi trường.  

II. Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 
(2006- 2010) 

1. Phát triển Kinh tế 
1.1. Sản xuất Nông nghiệp: 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình sản xuất lương thực, thực phẩm; 

chương trình phát triển cây công nghiệp; chương trình chăn nuôi theo hướng ñẩy 
mạnh sản xuất hàng hoá; chương trình bảo vệ và phát triển vốn rừng. Sản xuất nông 
nghiệp phải gắn chặt với công tác phòng trừ dịch bệnh; ứng dụng tiến bộ khoa học- 
kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất; coi trọng công tác dự báo thời vụ, dự báo thị 
trường; hoàn thiện hệ thống thủy lợi, ñặc biệt là công tác giống và kỹ thuật canh tác. 
Nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; 

- Phát triển Lâm nghiệp ñồng bộ cả 2 mặt: Bảo vệ và phát triển vốn tài nguyên 
rừng. Tích cực hoàn thiện công tác giao ñất, khoán rừng. ðẩy mạnh công tác xã hội 
hoá trong kinh doanh bảo vệ và phát triển vốn tài nguyên rừng;   

- Thủy sản: Tăng năng lực ñánh bắt thủy hải sản, bao gồm phát triển công suất 
tàu thuyền, ngư lưới cụ và phương pháp tổ chức sản xuất. Nuôi trồng thủy sản là 
hướng phát triển chính của ngành Thủy sản. Kết hợp nuôi thủy sản quy mô công 
nghiệp, thâm canh với việc nuôi tự nhiên, bán thâm canh cả quy mô vừa và nhỏ theo 
hộ gia ñình;   

Tăng cường công tác khuyến ngư, kiểm dịch, thú y thủy sản. Khuyến khích các 
thành phần kinh tế ñầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản, sản xuất và cung ứng giống, 
dịch vụ hậu cần tại cảng cá.  

1.2. Phát triển Công nghiệp: 
Tập trung ñầu tư phát triển các Khu công nghiệp Nam ðông Hà, Quán Ngang, 

Khu kinh tế Thương mại ñặc biệt Lao Bảo; các cụm công nghiệp ở các huyện, thị xã. 
Triển khai xây dựng và ñưa vào hoạt ñộng Nhà máy xi măng lò quay 35 vạn 

tấn/năm tại Cam Lộ, Nhà máy nghiền Clinke Nam ðông Hà 250.000 tấn/năm, Nhà 
máy sản xuất bia ở Khu công nghiệp Quán Ngang... Tập trung khai thác một số sản 
phẩm chính như: Khai thác ñá vôi xi măng, ñá xây dựng, các loại phụ gia xi măng, 
than bùn, titan, nước khoáng. Nghiên cứu khảo sát, thăm dò ñưa vào quy hoạch ñể 
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kêu gọi ñầu tư xây dựng Nhà máy xi măng lò quay có công suất trên 1 triệu tấn/năm, 
Nhà máy sản xuất thủy tinh, pha lê ở Cửa Việt, xúc tiến ñầu tư Nhà máy may xuất 
khẩu ở ðông Hà. 

Hoàn thành công trình Thủy lợi- Thủy ñiện Quảng Trị, tiếp tục ñiều tra khảo sát 
tiềm năng ñể phát triển thủy ñiện nhỏ. 

ðẩy mạnh công tác khuyến công nhằm khuyến khích phát triển sản xuất tiểu thủ 
công nghiệp và ngành nghề nông thôn, tập trung vào các lĩnh vực: Chế biến nông lâm 
thủy sản; sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu; khôi phục phát triển các làng 
nghề truyền thống. Triển khai thực hiện ðề án quy hoạch phát triển cụm công nghiệp 
nông thôn.   

Sớm xây dựng và thực hiện ðề án ñào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao ñộng công 
nghiệp ñể ñáp ứng yêu cầu quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

1.3.  Thương mại- Dịch vụ- Du lịch: 
Xây dựng chiến lược phát triển Thương mại- Dịch vụ trên tuyến hành lang kinh 

tế ðông- Tây. Hình thành 2 trung tâm giao dịch thương mại lớn ở ðông Hà và Lao 
Bảo. ðầu tư phát triển Khu kinh tế cửa khẩu La Lay… 

Hướng dẫn các ngành và các ñịa phương chuẩn bị ñiều kiện thực hiện các cam 
kết về thương mại và dịch vụ sau khi gia nhập WTO, các cam kết tự do hoá thương 
mại và dịch vụ trong khuôn khổ ASEAN ñến năm 2010 và giai ñoạn tiếp theo.   

Chú trọng thị trường nông thôn, phát triển hệ thống các chợ nông sản. Triển khai 
các mô hình dịch vụ có chất lượng cao như: Siêu thị, vận tải hành khách, dịch vụ 
ngân hàng...Hoàn thiện cơ bản các chợ trung tâm của các huyện, thị xã tạo ñộng lực 
thúc ñẩy thương mại dịch vụ trong vùng; thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng và tiêu thụ 
trên thị trường miền núi. 

ðẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, công nghiệp. Củng cố và 
mở rộng thị trường, chú trọng thị trường Lào, Thái Lan, Trung Quốc làm cơ sở ñể mở 
rộng thị trường xuất khẩu vào các nước Châu Á khác. 

Tiếp tục ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngành Du lịch, sớm ñưa một số công 
trình vào sử dụng trong 5 năm tới như: Hệ thống khách sạn, nhà hàng, ñường Hồ Chí 
Minh huyền thoại. Nghiên cứu phát triển du lịch ở huyện ñảo Cồn Cỏ. Tập trung ñầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Cửa Việt- Cửa Tùng- Cồn Cỏ, Khu du lịch 
sinh thái Khe Sanh- Rào Quán- ðakrông, trằm Trà Lộc ở Hải Lăng, Rú Lịnh ở Vĩnh 
Linh...kết hợp khai thác tiềm năng du lịch hiện có. 

Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Chú trọng ñào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực ñáp ứng nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế du lịch trên ñịa bàn. 
Giáo dục ý thức văn hoá du lịch cho cộng ñồng. 

Về Tài chính- Ngân hàng: Tích cực bồi dưỡng, phát triển các nguồn thu, trong 
ñó nguồn thu từ nội bộ nền kinh tế của tỉnh ñược xác ñịnh là hướng cơ bản lâu dài. 
Phát triển thị trường bất ñộng sản ñể tăng nguồn thu ngân sách. Kết hợp các hình thức 
phát hành cổ phiếu, hợp vốn, liên doanh… ñể tạo ra các nguồn vốn cho ñầu tư phát 
triển. Phấn ñấu ñến năm 2010 thu ngân sách trên ñịa bàn ñạt trên 600 tỷ ñồng, ñảm 
bảo 45% tổng chi ngân sách ñịa phương. 
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1.4. Hoạt ñộng ñối ngoại và kinh tế ñối ngoại: Tiếp tục ñẩy mạnh các hoạt ñộng 
ñối ngoại và kinh tế ñối ngoại, xúc tiến ñầu tư tích cực tìm kiếm, kêu gọi và thu hút 
ñầu tư, ñảm bảo nâng cao năng lực quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn 
ODA, FDI, NGO.  

 

- Tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế với các tỉnh bạn Lào, nhất là trong việc 
trồng cây cao su, trồng rừng nguyên liệu, chế biến bột giấy, cót ép, giữ vững biên giới 
hoà bình, hữu nghị và mẫu mực. Mở rộng quan hệ với các tỉnh ðông Bắc Thái Lan về 
ñào tạo nhân lực, phát triển du lịch...Thực hiện có hiệu quả chương trình hội nhập 
kinh tế- quốc tế và tham gia hợp tác phát triển kinh tế trên tuyến hành lang kinh tế 
ðông Tây. 

1.5. ðầu tư phát triển: 
Phấn ñấu huy ñộng tối thiểu nguồn vốn ñầu tư phát triển toàn xã hội là 12.500 tỷ 

ñồng, tăng gần 2, 23 lần so với thời kỳ 2001- 2005. 
Trong ñó dự kiến cơ cấu ñầu tư theo ngành, lĩnh vực như sau: 
Công nghiệp:   4.050 tỷ ñồng, chiếm 32,4% 
Nông nghiệp, thủy sản, CSHT nông thôn:      2.505 tỷ ñồng, chiếm 20,04% 
Giao thông vận tải:                                          2.264 tỷ ñồng, chiếm 18,11% 
Thương mại- Dịch vụ- Du lịch:                         960 tỷ ñồng, chiếm 7,68% 
Cơ sở hạ tầng ñô thị:                                       760 tỷ ñồng, chiếm 6,08% 
ðầu tư khác:                                                    1.961 tỷ ñồng, chiếm 15,69% 
- Tập trung ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ñô thị, khu ñộng lực như: Thị xã 

ðông Hà ñể trở thành thành phố loại 03 trước năm 2010, Khu kinh tế Thương mại 
ñặc biệt Lao Bảo, Cửa Việt- Cửa Tùng, các khu công nghiệp nhằm tạo bước ñột phá 
cho nền kinh tế. Quan tâm ñầu tư phát triển hợp lý vùng sâu vùng xa, vùng ñặc biệt 
khó khăn...; 

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bổ sung và hoàn thiện hơn một 
số cơ chế, chính sách ưu ñãi ñầu tư của tỉnh tạo môi trường ñầu tư ngày càng thông 
thoáng, hấp dẫn và giải quyết khó khăn, vướng mắc kịp thời cho các nhà ñầu tư; 

- Hoàn thành cơ sở hạ tầng 02 Khu công nghiệp Nam ðông Hà và Quán Ngang. 
ðầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp và làng nghề, mỗi huyện, thị xây 
dựng ít nhất 1 cụm công nghiệp làng nghề; 

- ðầu tư nâng cấp công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn; ñê bao chống úng vùng 
trũng Hải Lăng, ñê cát Hải Lăng- Triệu Phong; kè chống xói lở bờ sông Thạch Hãn, 
sông Hiếu, sông Bến Hải, sông Ô Lâu, sông Sa Lung; xây dựng các công trình thủy 
lợi vừa và nhỏ trên cả 03 vùng ñồng bằng, gò ñồi và miền núi. Tiếp tục thực hiện 
chương trình kiên cố hoá kênh mương; 

- Hoàn thành dự án cải tạo hệ thống cấp nước thị xã ðông Hà, thị xã Quảng Trị, 
dự án cấp nước các thị trấn, các khu công nghiệp. Phấn ñấu 100% số thị trấn có hệ 
thống cấp nước sạch ñạt tiêu chuẩn;  
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- ðầu tư thiết bị nâng cao chất lượng phát thanh- truyền hình. Hoàn thành Bảo 
tàng tỉnh, Di tích ñôi bờ Hiền Lương, Di tích Thành Cổ Quảng Trị (Giai ñoạn 2), Sân 
bay Tà Cơn, xây dựng Khu di tích Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền 
Nam Việt Nam, triển khai xây dựng Khu di tích lịch sử Cồn Tiên, Dốc Miếu...  

2.  Phát triển các lĩnh vực Văn hoá- Xã hội 
2.1. Giáo dục- ðào tạo: 
Thực hiện các nội dung ðề án quy hoạch phát triển Giáo dục- ðào tạo ñến năm 

2010; 
ðẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục gắn với việc tăng cường công tác quản 

lý nhà nước về Giáo dục- ðào tạo. ðổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, 
phương pháp ñánh giá, kiểm tra, thi cử. Xây dựng xã hội học tập tạo cơ hội cho mọi 
người ñược học tập, nâng cao trình ñộ; 

ðẩy mạnh phát triển hệ thống trường dạy nghề và ñào tạo nghề. Huy ñộng mọi 
nguồn lực ñể xây dựng cơ sở vật chất trường học, chú trọng phát triển giáo dục cho 
vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; ñẩy mạnh công tác xã hội hoá Giáo dục- 
ðào tạo; 

Triển khai thực hiện chương trình ñưa Internet vào nhà trường, trước hết ở các 
trường THPT. 

2.2. Y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân: 
Tiếp tục thực hiện ðề án xã hội hoá ngành Y tế. 
Tập trung giáo dục về mặt y ñức và nâng cao chất lượng công tác khám chữa 

bệnh. Tăng cường công tác dự phòng, khống chế dịch bệnh có hiệu quả. Thực hiện có 
hiệu quả chương trình quốc gia về y tế, bảo ñảm cho mọi người dân ñược tiếp cận các 
dịch vụ y tế cơ bản, ñặc biệt ở vùng ñồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, 
người nghèo. Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện ña khoa tỉnh quy mô 300 giường bệnh 
lên 500 giường bệnh. ðẩy mạnh công tác xã hội hoá bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ 
nhân dân. Thực hiện tốt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về y tế, nhất là lĩnh vực kinh doanh y dược tư nhân. 

ðến năm 2010, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 
20%; giảm tỷ lệ mẹ chết do thai sản xuống còn 0,4%0 ; giảm tỷ lệ trẻ em tử vong dưới 
1 tuổi xuống còn 12%0 ; 100%  số xã vùng ñồng bằng và vùng biển có bác sỹ; 80% 
xã vùng núi có bác sỹ; có 75- 80% số xã ñạt chuẩn quốc gia về y tế xã. 

2.3. Văn hoá- Thông tin, Thể dục- Thể thao: 
Tiếp tục ñẩy mạnh phong trào xây dựng ñơn vị văn hoá, gia ñình văn hoá ñảm 

bảo tính bền vững, thiết thực. Tăng cường ñầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá cơ 
sở, quy hoạch bố trí ñất ñai cho xây dựng các thiết chế Văn hoá- Thông tin, Thể dục- 
Thể thao, các khu vui chơi, giải trí…  

Tăng cường thực hiện xã hội hoá các hoạt ñộng văn hoá. ðến năm 2010, có 
100% số huyện có nhà văn hoá, thư viện, nhà thiếu nhi, khu vui chơi trẻ em, có trung 
tâm sinh hoạt văn hoá cộng ñồng; 80% số làng, bản, ñơn vị và 70% số gia ñình ñược 
công nhận là làng, ñơn vị văn hoá và gia ñình văn hoá ñạt chuẩn. 
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Từng bước tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất và ñào tạo ñội ngũ cán bộ chuyên 
nghiệp về văn hoá, văn học nghệ thuật, tạo ra nhiều sản phẩm văn hoá ñỉnh cao, ñáp 
ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, góp phần ñấu tranh loại trừ các sản phẩm văn 
hoá lai căng ñộc hại và các tệ nạn xã hội. 

Nâng cao chất lượng, thời lượng các loại hình báo chí. Củng cố, nâng cấp thiết 
bị và tăng năng lực phục vụ các ñài huyện, thị. Chú trọng tuyên truyền phục vụ nông 
nghiệp, nông thôn và dân tộc. 

Tổ chức trọng thể thiết thực các ngày lễ lớn của ñất nước, ñịa phương. ðặc biệt 
chú trọng lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, 35 năm giải phóng 
Quảng Trị; 60 năm ngày Thương binh liệt sỹ và các sự kiện lớn của tỉnh năm 2007. 

ðẩy mạnh thực hiện xã hội hoá Thể dục- Thể thao. ðào tạo, bồi dưỡng huấn 
luyện viên, vận ñộng viên các môn thể thao thành tích cao như: ðiền kinh, cầu lông, 
cờ vua, thể thao dưới nước, các môn võ và có kế hoạch nâng dần số môn thể thao; 
phát triển thể thao người khuyết tật. Quan tâm phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ thể 
thao .  

ðến năm 2010, toàn tỉnh có 22- 25% dân số tập luyện thể dục thể thao thường 
xuyên, 16- 18% hộ ñạt tiêu chuẩn gia ñình thể thao. Phấn ñấu thể thao thành tích cao 
và thể thao người khuyết tật có huy chương ở các giải toàn quốc và quốc tế... 

2.4. Dân số- Gia ñình và Trẻ em: 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình Dân số- Kế hoạch hoá gia ñình. ðưa 

tiêu chí xây dựng gia ñình chuẩn mực vào mục tiêu phát triển của các ñịa phương, các 
ngành. Mở rộng mô hình làng không sinh con thứ 03. Tiếp tục thực hiện chương trình 
chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.  

Chăm lo công tác phục hồi chức năng cho trẻ em tàn tật, chấm dứt tình trạng trẻ 
em lang thang, trẻ em bị lạm dụng tình dục; 100% trẻ em sinh ra ñều ñược khai sinh. 

2.5. Giải quyết việc làm, xoá ñói giảm  nghèo và chính sách xã hội: 
- Thực hiện có hiệu quả các chương trình ñầu tư phát triển kinh tế- xã hội nhằm 

tạo ñược nhiều việc làm mới. ðẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, củng 
cố và phát triển các mô hình kinh tế trang trại, xây dựng các làng nghề, các cơ sở chế 
biến... ở các vùng nông thôn. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt ñộng của Trường 
Dạy nghề tổng hợp tỉnh và các Trung tâm Dạy nghề huyện. Mở rộng ñào tạo nghề 
cho thanh niên bằng nhiều hình thức. Phấn ñấu tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo ñạt 30- 
35%, trong ñó qua ñào tạo nghề ñạt 23- 25% vào năm 2010. Tích cực tìm kiếm thị 
trường lao ñộng, tạo ñiều kiện cho xuất khẩu lao ñộng. Phấn ñấu hàng năm tạo việc 
làm mới trên 8.000 lao ñộng; 

- Tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ người nghèo như: Trợ giá, 
trợ cước, giáo dục, y tế, tín dụng, nhà ñất, ñất sản xuất, nước sinh hoạt… Phấn ñấu 
ñến năm 2007 cơ bản xóa nhà dột nát cho hộ nghèo ñồng bào dân tộc thiểu số, năm 
2010 cơ bản xóa nhà dột nát cho hộ nghèo thuộc các ñối tượng còn lại; ñến năm 2010 
tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 15%. 

2.6. Phát triển khoa học công nghệ: 
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ðẩy mạnh hoạt ñộng khoa học công nghệ phục vụ có hiệu quả các chương trình 
mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Cung cấp thông tin, luận cứ khoa học cho 
việc hoạch ñịnh các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Tăng cường hỗ 
trợ các doanh nghiệp ñổi mới công nghệ. Ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học- 
công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch, các tiến bộ kỹ 
thuật canh tác, cải tạo ñất, phục vụ kịp thời các yêu cầu của sản xuất ñời sống xã hội, 
hội nhập khu vực. 

ðổi mới công tác quản lý hoạt ñộng KHCN theo hướng thiết thực, hiệu quả từng 
bước tạo lập thị trường KHCN trên ñịa bàn.  

2.7. Tài nguyên môi trường: Quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên ñáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế, xóa ñói giảm 
nghèo, phát triển bền vững… 

Hạn chế mức ñộ gia tăng ô nhiễm, nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác 
ñộng xấu của thiên tai, của sự biến ñộng khí hậu ñối với môi trường; ứng cứu và khắc 
phục có hiệu quả sự ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra. 

Thực hiện công khai hoá về quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñã ñược phê duyệt 
ñể nhân dân biết và thực hiện. 

2.8. Thực hiện bình ñẳng về giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và bảo vệ quyền lợi 
của trẻ em: 

Triển khai thực hiện tốt chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. 
Lồng ghép có hiệu quả yếu tố giới vào các chính sách, chương trình hành ñộng quốc 
gia, các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của các cấp, các ngành. Thực hiện nghiêm 
quy hoạch ñào tạo cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ kế cận ñáp ứng yêu cầu mới.  

2.9. Phát triển thanh niên: Triển khai thực hiện tốt chiến lược quốc gia về phát 
triển thanh niên, cả về thể lực và trí lực nhằm kế thừa truyền thống của dân tộc. 

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào phát triển làng thanh niên lập nghiệp, phong 
trào thanh niên tình nguyện về công tác tại các vùng sâu, vùng xa, vùng ñồng bào dân 
tộc, phong trào thanh niên lập nghiệp tại huyện ñảo Cồn Cỏ, nhân rộng các mô hình 
làm ăn có hiệu quả của thanh niên… 

3. Kết hợp phát triển kinh tế- xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững 
ổn ñịnh chính trị và trật tự an toàn xã hội:   

Thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên 
cơ sở giải quyết hài hoà và gắn kết giữa các nhiệm vụ ñẩy mạnh phát triển kinh tế- xã 
hội với củng cố quốc phòng an ninh.    

Xây dựng lực lượng Quân ñội nhân dân, Công an nhân dân trong sạch, vững 
mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện ñại. ðẩy mạnh phong trào quần chúng 
bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phòng chống tội 
phạm, phòng chống ma tuý và phòng chống các tệ nạn xã hội khác. Nâng cao hiệu 
lực quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh 
biên giới. 
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Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, ñẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, 
nâng cao hiệu lực ñiều hành, hiệu quả hoạt ñộng của chính quyền các cấp và hoạt 
ñộng của cơ quan bảo vệ pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực: Phổ biến giáo dục 
pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. 

4. Phát ñộng sâu rộng các phong trào thi ñua yêu nước, nhân rộng các ñiển hình 
tiên tiến nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của kế hoạch 5 
năm 2006- 2010 theo tinh thần Nghị quyết ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ X của 
ðảng và Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV. 

III. Tổ chức thực hiện 
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006- 2010 là nhiệm vụ của 

tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, ñơn vị và các tầng lớp nhân dân. 
Ủy ban nhân dân tỉnh ñề ra chương trình hành ñộng cụ thể, trình HðND tỉnh 

quyết ñịnh kế hoạch hàng năm; chỉ ñạo các ngành, các cấp chủ ñộng tổ chức thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 
2006- 2010. 

Thường trực HðND, các Ban HðND và ñại biểu HðND nêu cao trách nhiệm 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện 
giám sát, ñộng viên mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tích cực thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược HðND tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 22 tháng 
7 năm 2006./. 
 

            
 CHỦ TỊCH 
 
 Nguyễn Viết Nên 
 


