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Đảng bộ huyện lần thứ VI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 2010). Vì vậy, trong năm 2009 tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng bền vững, khai
thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ
môi trường sinh thái, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức
xúc của xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng,
thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn
xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của chính
quyền các cấp.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 14 - 15%.
Trong đó:
+ Nông - lâm - thủy sản: 10%;
+ Công nghiệp - xây dựng: 22%;
+ Dịch vụ - du lịch: 21%.
- Tổng sản lượng lương thực: 41.000 tấn;
- Thu ngân sách Nhà nước: 55 tỷ đồng;
- Cấp quyền sử dụng đất: 1.200 ha.
+ Trong đó đất ở đô thị: 25 ha.
- Tỷ lệ giảm sinh: 0,1%;
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới: 3%;
- Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường.
+ Tiểu học: 100%;
+ Trung học cơ sở: 92%.
- Giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo
dục tiểu học đúng độ tuổi;
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: 95%;
- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch: 75%;
- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD xuống dưới: 14%;
- Giải quyết việc làm: 2.300 lao động;
- Giao quân đạt: 100%.
II. Nhiệm vụ và giải pháp chính:
1. Về kinh tế:
1.1. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có lợi thế của địa
phương và theo hướng phát triển bền vững. Đầu tư thâm canh để tăng năng suất, chất

