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Cần Thơ, ngày 09 tháng 4 năm 2010

KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ
về những giải pháp bảo ñảm ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, không ñể lạm phát cao
và ñạt tốc ñộ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010
Năm 2010 là năm cuối thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ðại hội ðảng
toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố lần thứ XI ñã xác ñịnh.
Vì vậy, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2010 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành
các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010;
ñồng thời là năm bản lề thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.
Năm 2010, thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần năng ñộng, sáng tạo,
phát huy tiềm năng, thế mạnh; tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương,
chỉ ñạo của Trung ương và Chính phủ sát hợp với tình hình thực tế của thành phố ñể góp phần
cùng cả nước “nỗ lực phấn ñấu phục hồi tốc ñộ tăng trưởng kinh tế ñạt mức cao hơn
năm 2009; nâng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn lạm phát cao trở lại; bảo ñảm an sinh
xã hội; nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế trong và ngoài nước; tiếp tục giữ vững ổn ñịnh
chính trị, bảo ñảm quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội; phấn ñấu hoàn thành và
vượt mức cao nhất các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010”.
ðể triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010
của Chính phủ về những giải pháp ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, không ñể lạm phát cao và ñạt
tốc ñộ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010 (sau ñây viết tắt là Nghị quyết
18/NQ-CP của Chính phủ); Nghị quyết của Thành ủy, Hội ñồng nhân dân thành phố về
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010; căn cứ kết quả thực hiện
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 03 tháng ñầu năm 2010, Ủy ban nhân dân (sau ñây
viết tắt là UBND) thành phố ban hành kế hoạch như sau:
I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU:
Tập trung chỉ ñạo ñiều hành kinh tế - xã hội ñạt mục tiêu tăng trưởng GDP 15% trở lên,
góp phần ñảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2010 ñạt 6,5%.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, minh bạch thông tin thị trường, giá cả
hàng hóa trên ñịa bàn, phối hợp giám sát chặt chẽ các hoạt ñộng tài chính ngân hàng,
góp phần kiềm chế lạm phát theo các mục tiêu chung của Chính phủ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo ñiều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
tiếp cận ñược các nguồn vốn, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án ñầu tư mới,

