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phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng cấp
bách, đột xuất phát sinh ngoài dự toán.
4. Tiếp tục đề nghị tỉnh hỗ trợ vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các
cụm công nghiệp - TTCN, làng nghề trên địa bàn huyện để thuận lợi trong việc thu
hút đầu tư các dự án vào huyện, hình thành cho được dáng dấp của cụm công
nghiệp. Xử lý dứt điểm việc chấm dứt hoạt động lò gạch thủ công, tăng cường cho
đầu tư các lò gạch công nghệ mới theo hướng hiện đại.
5. Tập trung rà soát nguồn vốn thanh toán nợ các công trình ghi kế hoạch đầu
tư xây dựng cơ bản nhiều năm, các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong
năm, công trình chuyển tiếp; phần còn lại bố trí vốn cho các công trình xây dựng
mới có tính bức xúc của huyện. Tập trung tháo gỡ giải quyết kịp thời những khó
khăn vướng mắc của các công trình trọng điểm như công trình Thủy lợi Tà Pao,
kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân, Đường ĐT 720, Quốc lộ 55... trong quá trình
đầu tư của dự án, nhất là các khâu đền bù giải tỏa, cho thuê và giao đất, các khâu
liên quan đến thủ tục hành chính để nhà thầu triển khai thi công, sớm đưa dự án vào
hoạt động.
Tăng cường biện pháp khai thác các khoản thu từ quỹ đất, tiếp tục thực hiện
tốt cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng.
Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, các thành phần kinh tế để đầu
tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội như: giao thông, y tế, giáo dục - đào tạo và các
lĩnh vực xã hội khác.
6. Tiếp tục thu hút đầu tư triển khai xây dựng các chợ Đồng Kho, Huy
Khiêm, Bắc Ruộng và chợ Lạc Tánh… để cùng với hệ thống chợ toàn huyện đẩy
mạnh kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại bền vững. Tập trung nâng cao năng
lực và chất lượng dịch vụ vận tải, viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm... giúp nhân dân
có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với các loại hình dịch vụ này, nhất là đồng bào vùng
sâu, vùng xa.
7. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nhà trường. Thực hiện tốt chương trình
SEQAP trên địa bàn huyện. Triển khai nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.
8. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế; chú ý công tác
phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao chất lượng, số
lượng phục vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, nhất là vùng
đồng bào dân tộc thiểu số.

