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1. Lĩnh vực giáo dục, y tế
a) Đầu tư xây dựng, mở rộng trường học, trung tâm đào tạo, dạy nghề, dạy
nghề chất lượng cao.
b) Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, hệ thống y
tế cộng đồng; mua sắm máy móc, trang thiết bị y tế.
2. Lĩnh vực công nghiệp
a) Đầu tư xây dựng các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp,
cụm công nghiệp.
b) Các dự án sản xuất công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, nhà xưởng
trong các khu, cụm công nghiệp.
3. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngư nghiệp, lâm nghiệp
a) Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển
nông thôn, nông nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ
gắn với phát triển du lịch; các dự án thuộc chương trình OCOP.
b) Đầu tư xây dựng dự án bảo vệ sản xuất ngư nghiệp; xây dựng, cải tạo
nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển ngư nghiệp, kinh tế biển, hậu
cần nghề biển.
c) Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển
lâm nghiệp, dự án trồng rừng, dự án bảo vệ sản xuất lâm nghiệp, phát triển cây
nguyên liệu, dược liệu.
4. Lĩnh vực môi trường, năng lượng, công nghệ thông tin
a) Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái
chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi
trường.
b) Đầu tư phát triển hạ tầng điện, chuyển đổi số.
c) Đầu tư, mở rộng hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước.
d) Di chuyển, sắp xếp các khu nghĩa trang.
5. Lĩnh vực nhà ở
a) Đầu tư xây dựng các dự án chợ gắn với việc tạo lập các khu dân cư; đầu
tư các dự án khu phố chợ (cấp 2, cấp 3); đầu tư xây dựng và chỉnh trang hoàn
chỉnh hạ tầng các khu tái định cư, khu dân cư; các dự án xây dựng các khu dân
cư kết hợp tái định cư và khai thác quỹ đất (Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư phát
triển, ngân sách các cấp).
b) Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập
thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên...).
6. Lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại
a) Đầu tư xây dựng, cải tạo khu nghỉ dưỡng ven biển với các sản phẩm đặc
thù gắn với du lịch - công nghiệp sạch, du lịch - nông nghiệp sạch và bảo vệ môi
trường, khu di tích lịch sử tại địa phương, khu du lịch cộng đồng.
b) Đầu tư xây dựng, mở rộng siêu thị, chợ, trung tâm thương mại - dịch vụ.
7. Lĩnh vực giao thông: Đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện vận tải
công cộng, vận tải hành khách theo tuyến cố định.

