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các mục tiêu, kế hoạch 5 năm (2010 - 2015) mà ðại hội ðảng bộ huyện ðức Linh lần
thứ X ñã ñề ra.
2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:
2.1. Các chỉ tiêu kinh tế:
- Tổng sản lượng lương thực:

115.000 tấn;

- Thu ngân sách:

142.000 triệu ñồng;

- Xây dựng xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới: 01 xã.
2.2. Các chỉ tiêu xã hội:
- Tỷ lệ giảm sinh:

0,03%;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo:

1,18%;

- Giải quyết việc làm:

4.300 lao ñộng;

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi:

<9,50%;

- Xây dựng ñạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã:

02 xã;

- Tỷ lệ huy ñộng trẻ 5 tuổi vào lớp MG:

100%;

- Xây dựng xã ñạt chuẩn PCMN cho trẻ 5 tuổi:

04 xã;

- Xây dựng trường ñạt chuẩn quốc gia:

05 trường.

2.3. Các chỉ tiêu môi trường:
- Các xã, thị trấn ñược thu gom rác thải:

13.13 xã, thị trấn;

- Tỷ lệ ñộ che phủ rừng:

58%.

II. Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
1. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng tăng trưởng ổn ñịnh và bền
vững; gắn sản xuất, bảo quản, chế biến với yêu cầu của thị trường và tăng khối lượng
hàng xuất khẩu lợi thế. Chỉ ñạo quản lý chặt chẽ diện tích lúa theo quy hoạch ñược
duyệt. Tập trung chỉ ñạo sản xuất nông nghiệp chặt chẽ về thời vụ, cơ cấu giống, tu
sửa hệ thống kênh mương, ñiều tiết nước và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên các
loại cây trồng; triển khai thực hiện ñề án sản xuất lúa theo mô hình “Cánh ñồng lớn”
và mô hình liên kết “4 nhà” góp phần nâng cao năng suất, sản lượng; khai thác tốt hệ
thống thủy lợi TàPao ñể tăng diện tích tưới chủ ñộng nước lên 16.500 ha; phấn ñấu
ñạt và vượt chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực 115.000 tấn.

