
PHỤ LỤC 2 

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2020-2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030 

 

1. Các chỉ tiêu về kinh tế 

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm: Giai đoạn 2020 - 

2025: 6,5%; giai đoạn 2025 - 2030: 6,5%. 

(2) GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 khoảng 112 triệu đồng; đến năm 

2030 khoảng 166 triệu đồng. 

(3) Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm: Giai đoạn 2020 - 2025: 

9,1% (trong đó, thu nội địa tăng bình quân 10,3%/năm); giai đoạn 2025 - 2030: 9% (trong 

đó, thu nội địa tăng bình quân 10%/năm). 

(4) Tỷ trọng các ngành trong GRDP đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng 

34,5% (trong đó, công nghiệp 27,9%); dịch vụ 36,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 19,6%; 

nông, lâm nghiệp, thủy sản 9,7%. Đến năm 2030: Công nghiệp - xây dựng 35,5% (trong 

đó, công nghiệp 28,7%); dịch vụ 37%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 19,3%; nông, lâm 

nghiệp, thủy sản 8,1%. 

(5) Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 khoảng 37% với 24 đô thị; trong đó, phấn đấu 

xây dựng thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 

2025. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40% với 28 đô thị. 

(6) Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa vào năm 2025 trên 

99%. 

(7) Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP đến năm 2025 trên 30%. 

(8) Số lượt khách du lịch đến năm 2025 đạt khoảng 12 - 14 triệu lượt khách. 

2. Các chỉ tiêu về xã hội 

(9) Tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu đến cuối năm 2025, khu vực đồng bằng cơ bản không 

còn hộ nghèo, khu vực miền núi giảm còn dưới 7% theo chuẩn nghèo hiện hành giai đoạn 

2016 - 2020
1
 (trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội). Đến năm 2030, khu vực đồng 

bằng cơ bản không còn hộ nghèo, khu vực miền núi giảm còn dưới 7% theo chuẩn nghèo 

giai đoạn 2021 - 2025. 

(10) Đến năm 2025, có 160 xã đạt chuẩn NTM (trong đó, có 61 xã đạt chuẩn NTM 

nâng cao, 20 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); 09 huyện đạt chuẩn NTM (trong đó, có từ 01 

- 02 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu).   

(11) Thu nhập bình quân đầu người tính theo thu nhập thực tế đến năm 2025 

khoảng 79 triệu đồng; đến năm 2030 khoảng 130 triệu đồng. 

(12) Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 70 - 75%; trong đó, tỷ lệ lao 

động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; số lao động có việc làm tăng thêm 80.000 người.  

(13) Tỷ lệ lao động nông nghiệp đến năm 2025 từ 28 - 29%. 

                                                 
1
 Chỉ tiêu này sẽ được điều chỉnh tương ứng theo chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025. 



(14) Đến năm 2025, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; có 12 bác sỹ/01 

vạn dân; 40 giường bệnh/01 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp 

còi còn 20%.  

(15) Đến năm 2025, có 70% trường mầm non, 95% trường tiểu học, 80% trường 

trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. 

(16) Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm bợ.  

3. Các chỉ tiêu về môi trường  

(17) Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%; đến năm 2030 đạt 62%. 

(18) Đến năm 2025, tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý chất 

thải đạt chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt 95%; tỷ lệ 

chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 98%.  

(19) Đến năm 2025, 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 

dứt điểm; các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp được kiểm soát 

chặt chẽ về môi trường, đảm bảo yêu cầu về quy chuẩn xả thải. 

(20) Đến năm 2025, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 

95%; tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 97%.  

4. Các chỉ tiêu về  quốc phòng, an ninh 

(21) Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân hằng năm đạt 100% 

chỉ tiêu giao; 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh, trên 70% xã, 

phường, thị trấn vững mạnh toàn diện. 

 

 


