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phòng, ban, đơn vị, chính quyền các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện nên
tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được nhiều chuyển biến tích cực: Giá trị sản
xuất tăng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nhiều chỉ tiêu chủ yếu hoàn
thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện
rõ rệt; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng
được nâng lên; công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các
chính sách xã hội đạt nhiều kết quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục
được giữ vững.
II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
1. Mục tiêu tổng quát
Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo
hướng CNH, HĐH để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khai
thác tốt mọi nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng sản xuất
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thương mại từ huyện đến các xã, thị trấn. Giải
quyết tốt các vấn đề xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về giáo dục, đào tạo, khoa
học và công nghệ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, chăm
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững
mạnh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020,
Lệ Thủy trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu
2.1. Các chỉ tiêu kinh tế
- Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm từ 11,5 - 12,5%;
+ Ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản tăng 5,5 - 6,0%;
+ Ngành công nghiệp - xây dựng tăng 12 - 13%;
+ Ngành dịch vụ tăng 16 - 17%;
- Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản chiếm khoảng 31 - 32%, công
nghiệp - xây dựng chiếm 29 - 30%; ngành dịch vụ chiếm 40 - 41%;
- Tổng sản lượng lương thực đạt 95.000 tấn;
- Thu ngân sách tăng bình quân từ 15%/năm trở lên, đến năm 2020 đạt trên 200
tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt trên 47 triệu đồng/người/năm;

