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Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/HU ngày 31/10/2011 của Huyện
ủy về thực hiện nhiệm vụ lãnh ñạo “Phát triển toàn diện dân sinh kinh tế - xã hội vùng
ñồng bào dân tộc thiểu số theo hướng công nghiệp hóa - hiện ñại hóa giai ñoạn 2011 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020”. Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm,
khuyến công ñể hướng dẫn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Thực hiện tốt chính sách ñầu
tư ứng trước, cung ứng các mặt hàng thiết yếu, không ñể phá rừng làm rẫy;
- Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng bền vững, ña dạng hóa cây trồng
theo hướng năng suất, hiệu quả và an toàn gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, ñặc
biệt phát triển cây lúa chất lượng cao, cây thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP. Hình
thành những vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, trang trại sản xuất có quy mô và
áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tiếp tục thực hiện chuyển ñổi cơ cấu cây
trồng có hiệu quả kinh tế cao, kiên cố hóa kênh mương nội ñồng; quản lý sử dụng
diện tích ñất lúa linh hoạt, hiệu quả không làm biến dạng diện tích ñất trồng lúa. Có
giải pháp ñảm bảo cây thanh long phát triển bền vững; ñẩy mạnh công tác khuyến
công - khuyến ngư, tiếp tục thực hiện thí ñiểm mô hình cánh ñồng mẫu lớn, thí ñiểm
bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa ở các xã, thị trấn.
Tăng cường chỉ ñạo ñể các xã tập trung thực hiện ñạt các tiêu chí còn lại trong
bộ tiêu chí và giữ chuẩn các tiêu chí ñã ñạt ñược, thực hiện lộ trình xây dựng ñạt tiêu
chuẩn nông thôn mới ở 3 xã ñiểm (Hồng Thái, Hải Ninh và Phan Rí Thành), gắn với
huy ñộng sức dân tham gia làm giao thông nông thôn theo Chương trình hành ñộng
số 05/NQ-HU của Huyện ủy, Nghị quyết số 17/2011/NQ-HðND của Hội ñồng nhân
dân huyện về phát triển giao thông nông thôn, giai ñoạn 2011 - 2015; tiếp tục củng
cố, xây dựng và phát triển các loại hình tổ chức sản xuất; gắn nông nghiệp với phát
triển công nghiệp và dịch vụ.
Tăng cường công tác quản lý, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, nhằm ngăn
chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm ñất lâm nghiệp; phấn ñấu ñạt chỉ tiêu trồng rừng
1.000 ha, Thực hiện tốt việc chăm sóc, cải tạo rừng nghèo, khoanh nuôi tái sinh rừng,
bảo tồn và phát triển vốn rừng gắn với du lịch sinh thái ở những nơi có ñiều kiện.
Tiếp tục phát triển diện tích nuôi trồng các loại thủy hải sản. Rà soát quỹ ñất
chưa sử dụng khu vực ven biển ñể quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Thực hiện tốt công
tác bảo vệ môi trường và phòng ngừa dịch bệnh. Quản lý, bảo vệ và khai thác nguồn
lợi thủy sản, nhất là nguồn lợi ven bờ. Triển khai có hiệu quả các Chương trình mục
tiêu quốc gia ứng phó với biến ñổi khí hậu. Xây dựng các biện pháp tích cực, chủ
ñộng phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai bão, lũ;

