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Minh Long, ngày 03 tháng 4 nàm 2019

V tham gia gop d& vói dr
thão dê cucmg chi tiêt Kê hotch
tong the phát triên kinh tê - xä hi
tinh Quãng Ngi giai don 20202030

KInh g1ri: S K horch và Du tu.
Thirc hin Cong van so 422/SKHDT-TH ngày 29/3/2019 cüa Sâ K hoach
và Dâu tu Quàng Ngäi ye vic tham gia kiên dir thão dê cuong chi tiêt Kê
hoach tng th phát trin kinh tê - xã hi tinh Quàng Ngãi giai dotn 2020-2030,
UBND huyn Minh Long co bàn tMng nhât vi dx thão de cuo'ng chi tiêt Ke
hoich tong the phát triên kinh tê - xa hi tinh Quàng Ngãi giai doan 2020-2030
do Trrning Dai hc Ton Düc Thàng soan thào. Dê gop phân hoàn chinh dê
cuo'ng, IJBND huyn Mmli Long tham gia mt so kiên nhu sau:
1. Ti trang 3, mrc 4.2, thay tr "phát triên" thành tr "tang tru'àng" dê
thông nhât véd các tiêu mirc 4.2.1, 4.2.2...
2. V m11c tiêu, kST v9ng cci bàn cüa huyn Minh Long:
Giai dotn 2020 - 2030, Minh Long thoát khói huyn nghèo và yuan len là
huyn phát triên trung bInh khá cüa tinh Quàng Ngãi. Ci the nhu sau:
- Tc d tang giá trj san xut (theo giá so sánh 2010) các ngành kinh t
chü yêu giai dotn 2020-2023 bInh quân tui 7-8%/näm. Trong do, giá tr san xuât
nông, lam, ngu nghip tang tr 6,5-7%; giá tri san xuât cong nghip - tiêu thu
cong nghip và xây dçmg tAng ti1 7-7,5 giá tr san xuât thuang mti - djch vçr tAng
tic 7,5-8%.
- BInh quân thu nhp du ngu?i dt tir 30 triu dng.
- Phát trin manh thuong hiu chè xanh, sach Mirth Long trong pham vi
toàn tinh.
- 100% tuyn dumg tr trung tam xà dn trung tam các thôn dugc be tong
hóa; 100% h gia dInh si:r d1rng din, trong do 90% so h sü ding din dam bão
chat lrrçing.
- Dn nAm 2030, 100% xã dat tiêu chI quc gia v xây drng nông thôn
mói.
- Dn nAm 2030, t l hc sinh trong d tui dn tru0ng dat 97%, trong
do, mu giáo 3-5 tuôi dat 95%, rieng tré 5 tuôi dat 100%, tiêu hoc dat 100%,
trung h9c Co s dat 97%, trung h9c phô thông dat 96%; phân dâu 100% trrthng
mâm non, 100% tru?mg tiêu h9c, 100% tru'?Yng trung h9c co s& dat chuân quôc

gia và giü tru&ng dtt chuân quôc gia; tiêp tiic duy trI gict chuân phô cp giáo dçic
THCS, tiêu hc và giáo dçic mm non S tuôi.
- H.ng nàm giãi quyt vic lam cho 450-500 lao dng.
- Ti l h thrqc sCr diing nrnc sach hçip v sinh den nàm 2020 dtt 90%.
- T l d che phü rmg giü n dnh: 65%.
Trên day là kiên gop ' cüa UBND huyn Minh Long ye vic tham gia
kiên di,r thào de cung chi tiêt Kê hoch tong the phát triên kinh tê - xã hi tinh
Quàng Ngãi giai dotn 2020-2030. KInh báo cáo Si Ké hoch và Dâu tu.I.
Noi nhân:
- Nhtx trên;
- CT, PCT;
- PhOng TC-KH;
- C, PCVP;
-LisuVT.
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