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Bình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2018

GHN QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
HỘI ĐỒG HÂ DÂ TỈH BÌH DƯƠG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ TÁM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Sau khi xem xét Báo cáo số 282/BC-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo của các cơ quan hữu quan; báo cáo thNm tra của các
Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
tại kỳ họp,
QUYẾT GHN:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung đánh giá tình hình thực
hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; phương hướng,
nhiệm vụ và các chỉ tiêuchủ yếu năm 2019 nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân
tỉnh, đồng thời quyết nghị:
I. VỀ THỰC HIỆ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂ KIH TẾ - XÃ HỘI ĂM
2018
N ăm 2018,trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước còn khó khăn, kinh
tế trong nước đối mặt với nhiều thách thức nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống
chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh
đã đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tổng
sản phNm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 9,01% so với năm 20171; tỷ trọng các ngành
công nghiệp- xây dựng, dịch vụ, nông - lâm nghiệp -thủy sảnvà thuế sản phNm trừ trợ
cấp sản phNm trong cơ cấu kinh tế tương ứng ước đạt 63,87% - 23,94% - 3,08% 9,11%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 130,8 triệu đồng/năm.
Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
ước tăng 9,79% so với năm 2017; giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp -thủy sản
ước tăng 3,6%; giá trị gia tăng ngành dịch vụ ước tăng 10,3%. Tổng mức bán lẻ
hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước tăng 18%; kim ngạch xuất khNu ước tăng
15,6%.
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