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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
Số: 01/CTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tuy Hòa, ngày 16 tháng 02 năm 2009

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ðỘNG
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Thực hiện Nghị quyết 01 ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ
về một số giải pháp chủ yếu chỉ ñạo ñiều hành thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009

ðể thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 của
Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ ñạo, ñiều hành thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 và các Nghị quyết Hội
ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 12; ngay từ ñầu năm các ngành, các cấp trong tỉnh
phải tập trung chỉ ñạo, ñiều hành triển khai ñồng bộ các mặt công tác, trong ñó trọng
tâm là tập trung mọi nỗ lực ñể chủ ñộng ngăn chặn suy giảm kinh tế; duy trì tăng
trưởng kinh tế hợp lý, bền vững phấn ñấu tăng trưởng kinh tế năm 2009 là 13,5%;
ñảm bảo an sinh xã hội; tạo bước ñột phá mới trong cải cách hành chính; thực hiện
phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả; giữ vững
ổn ñịnh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ñảm bảo an toàn giao thông.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố và ñề nghị các cơ quan Trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh phối hợp tập
trung thực hiện có hiệu quả những giải pháp quan trọng sau ñây:
I. TẬP TRUNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC THÚC ðẨY SẢN XUẤT
KINH DOANH; HUY ðỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN VỐN ðẦU
TƯ PHÁT TRIỂN; CHỦ ðỘNG NGĂN CHẶN SUY GIẢM KINH TẾ

1. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc ñẩy sản xuất, kinh doanh
- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
+ Tổ chức thực hiện nghiêm túc, ñồng bộ các công việc liên quan nhằm ngăn
chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, ñảm bảo an sinh xã hội theo Nghị
quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ; trong ñó tập
trung thực hiện các giải pháp kích cầu ñầu tư và tiêu dùng; thúc ñẩy sản xuất kinh
doanh và xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, của sản phẩm; ñẩy
mạnh tiêu thụ sản phẩm; ñảm bảo an sinh xã hội.

