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2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2014:
- Phấn ñấu tốc ñộ tăng trưởng kinh tế năm 2014 ñạt 9,5%; trong ñó:
+ Nông - lâm - thủy sản 5,2%;
+ Công nghiệp - xây dựng 11,6%;
+ Dịch vụ 12,3%.
- Thu nhập bình quân ñầu người: 1.980 USD.
- Tổng sản lượng hải sản khai thác: 58.500 tấn.
- Tổng thu NSNN ñạt: 185 tỷ ñồng; trong ñó: thu tiền SDð: 26 tỷ ñồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 42,5 triệu USD.
- Chi cho ñầu tư phát triển từ ngân sách thị xã: 29 tỷ.
- Giải quyết việc làm: 2.500 lao ñộng.
- Tỷ lệ giảm sinh: 0,03%.
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm: 0,5%.
- Tỷ lệ huy ñộng trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 100%.
- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn: 6,95%.
II. Nhiệm vụ và các giải pháp chính.
1. Về kinh tế:
a) Tiếp tục thực hiện chương trình ñánh bắt xa bờ, duy trì và nâng cao chất lượng
hoạt ñộng các tổ ñoàn kết ñánh bắt trên biển, nghiệp ñoàn nghề cá, góp phần bảo vệ chủ
quyền biển ñảo. Tăng cường công tác quản lý ñăng kiểm và kiểm soát tàu thuyền; tuyên
truyền vận ñộng ngư dân khai thác ñúng tuyến, không xâm phạm lãnh hải các nước,
hành nghề giã cào bay ñúng tuyến. Tăng cường bảo vệ ngư trường, an toàn vệ sinh thực
phẩm trong khai thác và chế biến hải sản. Tập trung củng cố, chấn chỉnh trật tự an ninh,
trật tự neo ñậu và vệ sinh môi trường khu vực cảng; kịp thời nạo vét, khơi thông luồng
lạch cửa biển sông Dinh, sông Phan. Chủ ñộng phòng, chống bão lũ.
ðẩy mạnh việc chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác
khuyến nông, phòng, chống các loại dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; kiểm soát
chặt chẽ hoạt ñộng giết mổ gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ,
phòng chống cháy rừng, phát triển rừng. Tiếp tục ñẩy mạnh chương trình, mục tiêu
quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch nhất là xã ñiểm Tân Tiến;

