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công nghệ cao; có chính sách ưu đãi 
cho việc ứng dụng công nghệ sinh 
học vào sản xuất nông nghiệp. Nâng 
cao năng lực quản lý, bảo vệ, chăm 
sóc, phát triển rừng, nhất là rừng lịch 
sử, rừng phòng hộ. Tăng tỷ lệ cây 
xanh che phủ, cải thiện môi trường 
sinh thái, cảnh quan du lịch. 

Nâng cao thu nhập và cải thiện 
mức sống cho dân cư nông thôn. Đến 
năm 2020, thu nhập bình quân của 
dân cư nông thôn đạt 58 triệu đồng/
người/năm; tỷ lệ dân số nông thôn 
sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 
100%. Xây dựng kết cấu hạ tầng nông 
thôn đồng bộ, phù hợp với từng khu 
vực nông thôn. Thí điểm xây dựng đô 
thị xanh tại các khu dân cư nông thôn 
có điều kiện thuận lợi. Tiếp tục đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng nông thôn 
mới nhằm đạt được mục tiêu đến 
năm 2020, 100% số xã trong tỉnh đạt 
chuẩn nông thôn mới, đồng thời nâng 
cao chất lượng các tiêu chí ở các xã 
đã đạt chuẩn. 

5. Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ 
thống hạ tầng bảo đảm mục tiêu 
phát triển, nâng cấp đô thị 

Phát triển đồng bộ hệ thống kết 
cấu hạ tầng giao thông. Tổ chức rà 
soát, điều chỉnh chiến lược, quy 
hoạch chuyên ngành. Lập mới các 
quy hoạch tổng thể. Tập trung triển 
khai phủ kín quy hoạch phân khu, 
quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư 
xây dựng, quy hoạch xây dựng xã 
nông thôn mới. Thu hút mạnh và sử 
dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu 
tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. 
Xây dựng kế hoạch và triển khai thực 
hiện các công trình giao thông huyết 
mạch. Tập trung nâng cấp các tuyến 
đường quốc gia, đầu tư các tuyến 
đường chính đô thị. Phát triển hệ 
thống đường cấp huyện, xã đồng bộ, 
kết nối với hệ thống đường đô thị và 
đường đối ngoại, vành đai. Xây dựng 
đồng bộ hệ thống công trình phục vụ 
vận tải. Phát triển mạnh giao thông 
công cộng. Tiếp tục phát triển giao 
thông đường thủy, kết hợp giữa vận 
tải và khai thác du lịch dân sinh. 

Tập trung phát triển hệ thống kết 
cấu hạ tầng xã hội, đặc biệt là nhà ở 
xã hội, giáo dục và y tế. Hiện đại hóa 
hệ thống thông tin truyền thông và đa 
dạng hóa các dịch vụ. Thu hút hoạt 
động công nghiệp công nghệ thông 
tin phù hợp định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Rà soát, tập 
trung mọi nguồn lực đầu tư các công 
trình bảo đảm cho việc nâng cấp đô 
thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, thành 
phố trực thuộc Trung ương trước 
năm 2020; bảo đảm phát triển đồng 
bộ giữa khu vực đô thị trung tâm với 
hệ thống đô thị vệ tinh, thị trấn, trung 
tâm xã, phường. 

6. Tăng cường bảo vệ tài nguyên 
và môi trường, ứng phó kịp thời, 
hiệu quả với biến đổi khí hậu

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản 
lý và sử dụng bền vững tài nguyên 
đất. Tăng cường quản lý và phát 
triển thị trường bất động sản. Từng 
bước chấm dứt tình trạng thăm dò, 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước, 
xả nước thải trái phép và tăng cường 
kiểm soát ô nhiễm nguồn nước. Hoàn 
thành di dời những cơ sở gây ô nhiễm 
đan xen trong các khu dân cư. Đến 
năm 2020, hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
về môi trường nhằm phát triển nhanh 
và bền vững.

7. Thu hút các thành phần kinh 

tế đầu tư phát triển, đổi mới, nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà 
nước và phát triển kinh tế tập thể

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu đầu 
tư, trọng tâm là đầu tư công theo mục 
tiêu phát triển. Tiếp tục thu hút mạnh 
đầu tư nước ngoài, trong đó chú trọng 
thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, các 
doanh nghiệp nước ngoài có trình 
độ kỹ thuật và công nghệ sản xuất 
hiện đại. Thực hiện việc sắp xếp, đổi 
mới các Tổng công ty Nhà nước theo 
đúng lộ trình chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ; tiếp tục đầu tư hiệu quả 
ra ngoài tỉnh và hướng đến đầu tư ra 
nước ngoài. Khuyến khích các mô 
hình hợp tác xã liên doanh, liên kết, 
hợp tác sản xuất, kinh doanh đa dạng 
ngành nghề. Phát triển tổ hợp tác với 
nhiều hình thức phù hợp. Thúc đẩy 
và tạo điều kiện liên kết giữa các hợp 
tác xã và các thành phần kinh tế khác. 
Phấn đấu thu hút 80% nông dân tham 
gia các hình thức kinh tế tập thể hoặc 
sử dụng dịch vụ của các tổ hợp tác; 
thu nhập bình quân trong khu vực 
hợp tác xã đến năm 2020 lớn hơn 58 
triệu đồng/người/năm.

8. Tài chính, tín dụng 
Thu ngân sách tăng bình quân 

8,9%/năm, dự kiến tổng thu ngân 
sách 5 năm 2016-2020 đạt 223.500 tỷ 
đồng. Cơ cấu lại chi ngân sách bảo 
đảm hiệu quả, tiết kiệm. Tổng chi 
ngân sách tăng bình quân 7,9%/năm, 
dự kiến 5 năm 2016-2020 đạt 81.700 
tỷ đồng, trong đó chi đầu tư xây dựng 
cơ bản chiếm tỷ trọng 36% tổng chi.

Phát triển vững chắc thị trường tài 
chính, tiền tệ, kết hợp hài hòa nguồn 
vốn tín dụng và vốn trung, dài hạn 
cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các tổ chức tín dụng, các 
Quỹ tín dụng nhân dân. Sắp xếp lại 
tổ chức và hoạt động các loại quỹ tài 
chính có nguồn gốc từ ngân sách Nhà 
nước... Phấn đấu huy động vốn trong 
nền kinh tế tăng bình quân 17%/năm, 
dư nợ tín dụng tăng 13,5%/năm, nợ 
xấu được kiểm soát dưới 3%.

9. Đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo, tập trung 
phát triển nguồn nhân lực đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của 
nền kinh tế tỉnh

Phát triển giáo dục đáp ứng nhu 
cầu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn 
nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, đáp 
ứng kịp thời về số lượng và chất 
lượng lao động cho nền kinh tế. 
Quan tâm đầu tư xây dựng trường 
học mới đồng bộ theo chuẩn quốc 
gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc 
gia lên 80 - 85%; khuyến khích, đẩy 
mạnh xã hội hóa; tăng quy mô, chất 
lượng đào tạo ở các trường trung cấp 
chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học 
theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập quốc tế. Tập trung phát 
triển các trường đại học có chất lượng 
cao; hình thành và phát triển các cơ 
sở đào tạo nghề có quy mô lớn, chất 
lượng đạt chuẩn.

Thực hiện có hiệu quả quy hoạch 
phát triển nguồn nhân lực, chú 
trọng xây dựng nguồn nhân lực chất 
lượng cao.  

10. Đẩy mạnh phát triển khoa 
học, công nghệ, tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin

Tập trung phát triển khoa học, 
công nghệ, xem đây là động lực chủ 
yếu cho phát triển kinh tế. Tăng 
cường đầu tư phát triển tiềm lực khoa 

học, công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu 
ứng dụng, gắn nhiệm vụ phát triển 
khoa học, công nghệ với nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, 
các ngành. Hỗ trợ doanh nghiệp đổi 
mới công nghệ, đặc biệt là công nghệ 
cho những sản phẩm xuất khẩu chủ 
lực, các ngành công nghiệp ưu tiên, 
công nghiệp mũi nhọn, công nghệ 
cao; khuyến khích thành lập doanh 
nghiệp khoa học, công nghệ, doanh 
nghiệp dịch vụ khoa học, công nghệ; 
khuyến khích hợp tác nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ 
giữa doanh nghiệp, trường đại học, 
viện nghiên cứu, cá nhân trong tỉnh 
với các đối tác nước ngoài. 

11. Quan tâm chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, xây dựng hệ thống hạ 
tầng y tế hiện đại, trở thành trung 
tâm chữa bệnh trong vùng

Xây dựng, phát triển ngành y tế 
từng bước hiện đại, đồng bộ từ tuyến 
tỉnh đến cơ sở. Hoàn thiện mạng lưới 
y tế dự phòng đủ năng lực để phòng, 
khống chế, không để xảy ra dịch bệnh 
nguy hiểm trên người. Thực hiện tốt 
công tác chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã 
hội hóa y tế. Chú trọng phát triển kỹ 
thuật đạt trình độ chuyên sâu, nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh và 
quy mô giường bệnh; quan tâm đầu 
tư nâng hạng bệnh viện; đầu tư bệnh 
viện vệ tinh. Triển khai có hiệu quả 
các đề án liên doanh, liên kết với Đại 
học Y Dược và Bệnh viện Chợ Rẫy - 
thành phố Hồ Chí Minh về công tác 
khám chữa bệnh, đào tạo, chuyển 
giao công nghệ và thực hiện các dịch 
vụ chất lượng cao. 

12. Thực hiện tốt hơn nữa công 
tác an sinh xã hội, giải quyết việc 
làm, nâng cao chất lượng sống của 
nhân dân

Huy động các nguồn lực để thực 
hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, 
chăm lo các đối tượng chính sách, 
người có công cách mạng, đối tượng 
xã hội, hộ nghèo; bảo đảm người có 
công có mức sống bằng hoặc cao hơn 
mức sống trung bình vùng dân cư nơi 
cư trú. Thực hiện đồng bộ, toàn diện 
và hiệu quả các chương trình, dự án 
an sinh xã hội, gắn phát triển kinh tế 
với bảo đảm công bằng xã hội. Thực 
hiện công tác giảm nghèo hiệu quả 
và bền vững. Xây dựng tiêu chí hộ 
nghèo mới của tỉnh cao hơn, phù hợp 
với khả năng và tiến trình phát triển, 
giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%/năm so với 
đầu năm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp 
giải quyết việc làm, nâng cao thu 
nhập của người lao động. Củng cố 
mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội, công 
tác xã hội, chăm sóc, điều dưỡng 
người có công; nghiên cứu, điều 
tra, rà soát và điều chỉnh chính sách 
nâng cao đời sống, khả năng hòa hợp 
cộng đồng của những người thiếu 
điều kiện phát triển. Thực hiện có 
hiệu quả các biện pháp phòng chống 
tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại 
dâm; làm tốt các chương trình chăm 
sóc và bảo vệ trẻ em. 

13. Phát triển văn hóa, xã hội, 
xây dựng nếp sống văn minh đô 
thị, gia đình hạnh phúc

Tập trung tuyên truyền, vận động 
nhân dân xây dựng môi trường văn 
hóa lành mạnh, nếp sống văn hóa và 
văn minh đô thị. Nâng cao chất lượng 
hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

và các cuộc vận động, phong trào văn 
hóa khác; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu 
“Gia đình văn hóa” trên 96%.

Xây dựng và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của các thiết chế 
văn hóa ở các khu dân cư, các khu, 
cụm công nghiệp. Thực hiện tốt công 
tác bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo các di tích 
lịch sử - văn hóa, gắn việc phát huy 
các giá trị văn hóa với phát triển du 
lịch. Tiếp tục phát triển phong trào 
thể thao quần chúng. Phát huy giá 
trị truyền thống đạo đức tốt đẹp, xây 
dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh 
phúc, văn minh, 

B/ CỦNG CỐ VÀ TĂNG 
CƯỜNG QUỐC PHÒNG - AN 
NINH, MỞ RỘNG ĐỐI NGOẠI

1. Củng cố quốc phòng, thực 
hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 
bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực 
tiếp về mọi mặt của các cấp ủy Đảng 
đối với công tác quốc phòng - quân sự 
địa phương, nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
quốc gia và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng 
và hoạt động của lực lượng vũ trang. 
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước 
về quốc phòng - an ninh của chính 
quyền các cấp. Tăng cường biện pháp 
phòng, chống “diễn biến hòa bình”; 
tiếp tục xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân, xây dựng khu vực phòng 
thủ. Kết hợp giữa nhiệm vụ phát triển 
kinh tế với xây dựng quốc phòng - an 
ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang 
của tỉnh vững mạnh toàn diện, chính 
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; 
xây dựng tổ chức Đảng trong Đảng 
bộ LLVT trong sạch vững mạnh, có 
khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. 
Tăng cường phối hợp hoạt động giữa 
cơ quan quân sự và công an trong giữ 
gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội. Quan tâm đầu tư mua sắm 
trang thiết bị, phương tiện hoạt động 
bảo đảm phục vụ công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, chỉ huy, nâng cao chất lượng 
sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng 
vũ trang kịp thời, hiệu quả; thực hiện 
tốt chính sách hậu phương quân đội. 

2. Tăng cường bảo đảm an ninh, 
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp 
về mọi mặt của các cấp ủy Đảng đối 
với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, 
phòng chống tội phạm trong tình hình 
mới và phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc. Xây dựng lực lượng 
công an theo hướng cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đề 
cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, cơ 
động cao, chủ động nắm chắc, phân 
tích dự báo sát, đúng tình hình. Tập 
trung thực hiện tốt công tác bảo vệ 
an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn 
hóa, an ninh tư tưởng, an ninh thông 
tin, an ninh kinh tế, tài chính, an ninh 
tôn giáo, dân tộc và an ninh xã hội; 
phòng, chống “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”, bảo vệ Đảng, bảo vệ bí 
mật Nhà nước; bảo vệ tuyệt đối an 
toàn các mục tiêu, công trình trọng 
điểm và các sự kiện chính trị quan 
trọng. Tăng cường quản lý nhà nước 
về an ninh, trật tự. Bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn 
giao thông.

3. Mở rộng đối ngoại, tranh thủ 
hội nhập phục vụ cho phát triển 
kinh tế của tỉnh một cách bền vững

Triển khai các giải pháp đồng bộ, 
nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hoạt 
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