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vốn khá lớn xây dựng nhiều công trình trọng ñiểm; chương trình xây dựng nông thôn
mới ñược quan tâm chỉ ñạo quyết liệt; công tác thu ngân sách nhà nước ñược tập
trung chỉ ñạo. Chi ngân sách bảo ñảm cho yêu cầu. Các hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ,
thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, thiết thực; chất lượng dạy và học ở các cấp học ñược
nâng lên; công tác phòng, chống dịch bệnh ñược tăng cường. Các chính sách an sinh
xã hội ñược thực hiện khá tốt. Phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn
hóa” gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới luôn ñược ñông ñảo các tầng lớp
nhân dân hưởng ứng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cơ bản
ñược giữ vững.
Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực vẫn
còn khó khăn. ðó là: Kinh tế biển mặc dù duy trì nhưng thị trường tiêu thụ thiếu ổn
ñịnh và giá cả bấp bênh. Năng lực giao thông vận tải biển còn nhiều hạn chế, bất cập,
tình trạng tàu khách xuất bến không ñúng giờ, dừng tàu vẫn còn xảy ra thường xuyên.
Việc kêu gọi, thu hút các nhà ñầu tư thực hiện các dự án tại ñịa phương còn nhiều
khó khăn. Thực hiện xây dựng các tuyến ñường văn minh và ánh sáng nông thôn một
số ñịa phương chưa ñược nhân dân hưởng ứng tích cực; công tác trồng cây xanh, xây
bể chứa nước mưa, hố ga thẩm thấu có quan tâm nhưng chưa ñồng bộ, chưa mạnh
mẽ. Nguồn vốn xây dựng các công trình trọng ñiểm phục vụ dân sinh kinh tế còn gặp
rất nhiều khó khăn. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, tài nguyên, ñất
ñai, khoáng sản, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm có lúc chưa chặt chẽ.
Tình trạng học sinh THCS, THPT bỏ học dở chừng và nạn tảo hôn vẫn còn xảy
ra. Chất lượng khám chữa bệnh tuy ñược cải thiện nhưng vẫn còn nhiều hạn chế.
Tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tham gia giao thông chở quá số
người quy ñịnh, không ñội mũ bảo hiểm, chạy nhanh vẫn còn xảy ra.
ðiều 2. Trên cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 ñã ñề ra từ
ñầu năm, ñể bảo ñảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh
quốc phòng và dự toán ngân sách năm 2015, HðND huyện yêu cầu UBND huyện cần
tiếp tục bám triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu
năm 2015 theo Kết luận số 206-KL/HU ngày 12/12/2014 và Kết luận số 254-KL/HU
ngày 29/6/2015 của Ban Chấp hành ðảng bộ huyện (khóa IX); Nghị quyết số
20/2014/NQ-HðND ngày 17/12/2014 về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2015 gắn với
ñẩy mạnh phong trào thi ñua yêu nước, quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ ñề ra.
1. Tăng cường kêu gọi, thu hút ñầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại ñịa phương.
Chỉ ñạo ngành chức năng ñôn ñốc dự án du lịch Sail Travel sớm triển khai xây dựng
hoàn thành và ñi vào hoạt ñộng. Tạo ñiều kiện tối ña ñể các dự án của các doanh

