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- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước ñạt 99,47% kế hoạch
năm, tăng 31,3% so với năm 2013 (KH từ 31 - 33%).
- Giá trị sản xuất nông nghiệp ước ñạt 100,6% kế hoạch năm, giảm 2,7% so với
năm 2013 (KH từ 20 - 21 tỷ ñồng).
- Tổng thu mới ngân sách ước ñạt 94,02% dự toán UBND tỉnh giao và bằng
91,24% Nghị quyết HðND thị xã.
- Tổng chi ngân sách ñịa phương ñạt 103,73% dự toán UBND tỉnh giao và bằng
96,80% Nghị quyết HðND thị xã.
- Quỹ quốc phòng - an ninh thu ñược 2,951 tỷ ñồng (ñạt 147,55% KH), Quỹ
phòng chống lụt bão thu 1,171 tỷ ñồng (ñạt 73,17% KH).
- Tiết kiệm ñiện tiết kiệm ñược 29,197 triệu kWh, bằng 107,7% kế hoạch.
b) Về xã hội
- Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học ñạt 99,9% (tăng 0,3%); tốt nghiệp
THCS ñạt 96,1% (tăng 0,5%); tốt nghiệp THPT ñạt 99,9% (tăng 0,1%); trúng tuyển
ðại học và Cao ñẳng ñạt 59,1% (tăng 2,34%).
- Tỷ lệ trường học công lập ñạt chuẩn Quốc gia ñạt 68,48% (KH >62%).
- Tỷ suất sinh 9,16%0, giảm 0,81%o so với năm 2013 (KH 0,33%o). Tỷ lệ sinh
lần 3 trở lên 2,99%, tăng 0,41% so với năm 2013 (KH 0,5%). Tỷ lệ người áp dụng các
biện pháp tránh thai ñạt 80,6% kế hoạch năm.
- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 2,6% (KH < 3%).
- Tạo việc làm cho 3.127 lao ñộng, ñạt 156,3% (KH 2.000 lao ñộng).
- Vận ñộng Quỹ ñền ơn ñáp nghĩa 519,7 triệu ñồng, ñạt 259,8% kế hoạch (vượt
so với chỉ tiêu 200 triệu ñồng).
- Vận ñộng Quỹ vì người nghèo 346,9 triệu ñồng, ñạt 178,5% kế hoạch (vượt so
với chỉ tiêu 200 triệu ñồng).
c) Về môi trường
- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch 100% (KH >99%).
- Tỷ lệ chất thải rắn ñược thu gom và xử lý ñạt 96% (KH 95%).
- Tỷ lệ chất thải rắn y tế thu gom và xử lý ñạt 100% (KH 100%).
- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ñược xử lý 70,6% (KH
100%).
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