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- Di dời các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chế biến thủy sản ô nhiễm
môi trường, không an toàn cháy nổ nằm trong khu dân cư vào các vùng sản xuất tập
trung theo quy hoạch.
4. Giải pháp chủ yếu:
- Quan hệ ngành cấp trên tranh thủ các nguồn vốn ñể ñầu tư sản xuất các sản
phẩm lợi thế trên ñịa bàn huyện như: sản xuất nước khoáng, sản xuất tảo, tôm giống
và chế biến thủy sản; ñầu tư xây dựng hệ thống giao thông hạ tầng ngoài hàng rào các
cụm công nghiệp;
- Lựa chọn nhà ñầu tư có tiềm lực mạnh, có tâm huyết, quyết tâm bỏ vốn ñầu
tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và phải cam kết ñảm bảo
môi trường;
- ðào tạo nguồn nhân lực ñáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, chú trọng
ñào tạo công nhân có tay nghề cao cung ứng cho các ngành nghề mới, ñảm bảo
nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp;
- ðẩy mạnh công tác giới thiệu quảng bá các sản phẩm có lợi thế của huyện.
Thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường mới, hướng ñến thị
trường xuất khẩu;
- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các
quy hoạch, các danh mục khuyến khích thu hút ñầu tư, lĩnh vực, ñịa bàn ưu ñãi ñầu tư
ñể nhà ñầu tư tham gia lựa chọn.
ðiều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tổ chức triển khai
thực hiện Nghị quyết này.
ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện, các Ban hội Hội ñồng nhân
dân huyện và các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị
quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Tuy Phong khóa VII, kỳ
họp thứ 7 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày
kể từ ngày thông qua./.
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