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- Giải pháp đào tạo nguồn lực là rất quan trọng; trong đó, một số vấn đề cần
thiết đặt ra là:
+ Tăng cường công tác đào tạo nguồn cán bộ quản lý giỏi đáp ứng được nhu
cầu phát triển kinh tế của đất nước...;
+ Từng bước đào tạo lực lượng lao động thợ lành nghề phục vụ nhu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương...
- Giải pháp về huy động vốn; huy động mọi nguồn lực về vốn đầu tư: vốn đầu
tư của Nhà nước, các Nhà đầu tư, vốn nhân dân, doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức
kinh tế xã hội trong và ngoài nước... (2010: 232 tỷ; 2015: 305 tỷ; 2020: 380 tỷ);
- Giải pháp về cơ chế chính sách: tạo những điều kiện thuận lợi nhất để kêu gọi
và thu hút các Nhà đầu tư vào đầu tư làm ăn tại địa phương; xây dựng kết cấu hạ tầng
xã hội bằng hình thức tạo vốn từ quỹ đất (nếu có, sắp xếp, quy hoạch các khu dân
cư...); đầu tư các hạ tầng đưa vào kinh doanh bằng hình thức kêu gọi đầu tư theo hình
thức BOT, BOO...;
- Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiến bộ của thế giới vào sản xuất nông,
lâm, ngư nghiệp, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các nghề tại địa phương
nhằm đem lại những giá trị thiết thực, nâng cao hiệu quả kinh tế của sản xuất;
+ Phát triển kinh tế nhiều thành phần dưới sự quản lý của Nhà nước; tạo điều
kiện thông thoáng phát triển kinh tế tư nhân làm cho dân giàu nước mạnh... Đồng
thời mở rộng thị trường ra các vùng lân cận nhằm quảng bá sản phẩm, giao lưu buôn
bán sản phẩm hàng hóa; qua đó, giới thiệu điều kiện phát triển các ngành hàng thu
hút đầu tư từ bên ngoài vào địa phương...;
+ Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã là cơ quan giúp UBND thị xã điều hành
thực hiện quy hoạch; trong đó, lựa chọn triển khai thực hiện các dự án trong nhiệm
vụ phát triển kinh tế của địa phương, trong quá trình thực hiện kiểm tra rà soát quy
hoạch và có hướng điều chỉnh theo định hướng phát triển quy hoạch chung của thị
xã./.
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