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- Huy ñộng tổng vốn ñầu tư toàn xã hội giai ñoạn 2016 - 2020 khoảng 206
ngàn tỷ ñồng, tăng 1,4%/năm.
- Tổng thu ngân sách nội ñịa 173,5 ngàn tỷ ñồng, tăng 4,19%/năm. Tổng chi
ngân sách ñịa phương khoảng 82 ngàn tỷ ñồng, tăng 4,68%/năm.
b) Về văn hóa - xã hội:
- Tốc ñộ tăng dân số tự nhiên ñến năm 2020 là 1,03%; mức giảm sinh
0,1%o/năm.
- ðến năm 2020, số trẻ em ñi nhà trẻ chiếm tỷ lệ 30% so với trẻ trong ñộ tuổi;
số học sinh mẫu giáo chiếm tỷ lệ 92,5% so với trẻ trong ñộ tuổi.
- ðến năm 2020, số giường ñiều trị ñạt 26 giường/vạn dân; số bác sĩ ñạt 8,5
bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn khoảng 6%.
- Số lao ñộng ñược tạo việc làm giai ñoạn 2016 – 2020 là 160.000 lượt lao
ñộng. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo ñến năm 2020 ñạt 80%.
- Cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn mới quốc gia, khống chế tỷ lệ dưới
1%.
c) Về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, ñến năm 2020:
- Tỷ lệ che phủ cây xanh ñạt 44,2%; tỷ lệ che phủ rừng ñạt 13,4%.
- Tỷ lệ dân số nông thôn ñược cung cấp nước hợp vệ sinh ñạt 100%.
- Tỷ lệ dân số thành thị ñược cung cấp nước sạch 100%.
- 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp ñang hoạt ñộng có hệ thống xử lý
nước thải tập trung ñạt tiêu chuẩn môi trường.
- Tỷ lệ rác thải y tế, rác thải dầu khí và rác thải công nghiệp (thông thường và
nguy hại) thu gom, ñã xử lý ñạt tiêu chuẩn quốc gia ñạt 100%.
- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt ñô thị thu gom, ñã xử lý ñạt tiêu chuẩn quốc gia ñạt
95%.
- 100% cơ sở sản xuất xây dựng mới phải áp dụng công nghệ sạch hoặc trang
bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm ñạt tiêu chuẩn môi trường.
3. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
Thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu do Ủy ban nhân dân tỉnh
nêu tại Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015, Hội ñồng nhân dân
tỉnh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như sau:
a) Về phát triển kinh tế:
- Kêu gọi ñầu tư các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chủ yếu. Tích cực hỗ trợ
triển khai, hoàn thành ñưa vào hoạt ñộng dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam và các dự
án công nghiệp lớn khác; tạo ñiều kiện phát triển các ngành hạ nguồn sau hóa dầu.
Hoàn thành xây dựng các khu chế biến hải sản tập trung và di dời các cơ sở chế biến
hải sản, ñồng thời chỉ phát triển mới các cơ sở chế biến hải sản chất lượng cao trong
khu quy hoạch.
- Thúc ñẩy tiến ñộ ñầu tư hạ tầng, tăng tỷ lệ lấp ñầy các khu, cụm công nghiệp
gắn với việc chọn lọc dự án. Hoàn thành hạ tầng khu công nghiệp chuyên sâu Phú
Mỹ 3, Khu công nghiệp ðá Bạc (giai ñoạn I). Rà soát, ñiều chỉnh quy hoạch các khu
công nghiệp, cụm công nghiệp một cách hợp lý.

