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24 mại dịch vụ, ñặc biệt
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lượng31-12-2017
cao cấp vùng về các lĩnh vực y tế,
ñào tạo nguồn nhân lực và du lịch. Cơ cấu kinh tế của tỉnh phát triển theo hướng
công nghiệp – dịch vụ và nông nghiệp; tiến tới công nghiệp và dịch vụ - thương
mại có tỷ trọng tương ñương nhau sau năm 2030. Tăng cường năng lực, chủ
ñộng nắm bắt, tận dụng tối ña lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
(công nghiệp 4.0) ñể thúc ñẩy phát triển công nghiệp, góp phần ñẩy mạnh phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.
Phát triển thương mại theo hướng hiện ñại dựa trên các cơ cấu ngành
hợp lý với sự tham gia của các thành phần kinh tế, vận hành trong môi trường
cạnh tranh có sự quản lý và ñiều tiết của nhà nước. ðẩy mạnh xuất khẩu làm
ñộng lực thúc ñẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Từng
bước bắt nhịp với xu hướng thương mại ñiện tử mới của thế giới, phục vụ hiệu
quả cho hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh.

2. Mục tiêu
- Về phát triển công nghiệp:
+ Tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai ñoạn
2016-2020 ñạt 15,14%; giai ñoạn 2021 -2025 ñạt 16,1%; giai ñoạn 2026 -2035
ñạt 13,37%.
+ Tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh ñến năm 2020 là
53,7%; ñến năm 2025 là 53% và ñến năm 2035 là 47%
- Về phát triển thương mại:
+ Tốc ñộ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành thương mại bình quân giai
ñoạn 2016-2020 tăng trên 10%/năm; giai ñoạn 2021-2025 tăng trên 13%/năm;
giai ñoạn 2026-2035 tăng 13,15%/năm.
+ Tốc ñộ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ bình
quân giai ñoạn 2016-2020 ñạt 15,5%/năm, giai ñoạn 2021-2025 ñạt khoảng
17%/năm và giai ñoạn 2026-2035 ñạt khoảng 18%/năm.
+ Tốc ñộ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá bình quân giai ñoạn
2016 - 2020 ñạt 20%/năm (ñến năm 2020 ñạt khoảng 2,5 tỷ USD), giai ñoạn
2021 - 2025 ñạt khoảng 15%/năm (ñến năm 2025 ñạt khoảng 5,0 tỷ USD) và
giai ñoạn 2026 - 2035 ñạt khoảng 12-13%/năm.
II. QUY HOẠCH ðỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH
CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU.
1. Công nghiệp chế biến Nông sản - Thực phẩm, ðồ uống
Khuyến khích các nhà máy sản xuất sữa, bia, nước giải khát trên ñịa bàn
tỉnh mở rộng sản xuất, nâng công suất, ñổi mới công nghệ ñáp ứng nhu cầu thị
trường. Căn cứ nhu cầu và khả năng sản xuất, có thể kêu gọi thu hút ñầu tư thêm
một số nhà máy sản xuất có quy mô công suất lớn và công nghệ hiện ñại như:
Dự án ñầu tư sản xuất bia, công suất 100 triệu lít/năm; sản xuất, tinh chế rượu,
cồn, công suất 3-5 triệu lít/năm; sản xuất nước giải khát, công suất 300 triệu
lít/năm.

