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nghiệp ñi vào hoạt ñộng (tàu Trung tốc Hưng Phát, dự án nuôi tôm bố mẹ,…). Tranh
thủ tối ña mọi nguồn vốn ñầu tư xây dựng công trình trọng ñiểm (nâng cấp, mở rộng
hệ thống ñường giao thông, xây dựng hồ thu giữ nước mưa,…); ñẩy nhanh tiến ñộ
xây dựng các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới (Trạm Y tế xã Long Hải,
chợ xã Ngũ Phụng, Trường Tiểu học Phú An,…).
2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp ñể ñẩy mạnh phát triển kinh tế
biển gắn với tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi hải sản trên biển; từng bước hiện
ñại phương tiện, kỹ thuật ñể phục vụ ñánh bắt và khai thác hải sản. Tiếp tục duy trì
hoạt ñộng ñội tàu dịch vụ thu mua, chế biển hải sản trên biển; mô hình tổ hợp tác và
HTX nghề cá, ñồng thời nâng cao hoạt ñộng của nghiệp ñoàn nghề cá xã Tam Thanh,
nâng cao hiệu quả mô hình câu mực ngày xã Ngũ Phụng. ðẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận ñộng, khuyến khích và tạo ñiều kiện cho nhân dân phát triển ñội tàu có
công suất lớn; ngăn chặn ñánh cá bằng chất nổ, chất ñộc hại, khai thác hải sản vi
phạm lãnh hải nước ngoài, ñánh bắt, thu mua ñộng vật thủy sinh (rùa biển). Chủ ñộng
công tác phòng tránh thiên tại, cứu nạn, cứu hộ và dự trữ lương thực.
3. Phát triển nông - lâm nghiệp, trên cơ sở nghiên cứu ñịnh hướng phát triển các
loại cây phù hợp với ñiều kiện thổ nhưỡng của ñịa phương; quan tâm ñầu tư, phát triển
mô hình làm vườn, trồng rau chuyên canh tập trung xã Ngũ Phụng. Quản lý, bảo vệ tốt
các khu rừng phòng hộ hiện có; tiếp tục tổ chức trồng dặm khu vực bị cháy và ở những
nơi bị chết do thời tiết; phấn ñấu ñạt 20ha theo chỉ tiêu giao từ ñầu năm. Chủ ñộng các
biện pháp phòng ngừa dịch bệnh ở gia súc, gia cầm.
4. Giữ chuẩn nông thôn mới xã Tam Thanh; ñẩy mạnh thực hiện xây dựng 02 xã
còn lại và huyện ñạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung chỉ ñạo công tác trồng cây xanh
dưới nhiều hình thức; quan tâm vận ñộng nhân dân xây hố ga thẩm thấu, xây bể chứa
nước mưa vì sự phát triển bền vững. Hoàn thành các tiêu chí xây dựng tuyến ñường văn
minh, gắn với ñẩy mạnh thực hiện phong trào “Ánh sáng nông thôn”; phát quang, làm vệ
sinh, bảo vệ môi trường.
5. Tập trung chỉ ñạo công tác thu ngân sách, phấn ñấu ñạt và vượt chỉ tiêu ñề
ra, chú ý khai thác tốt các nguồn thu; ñảm bảo công tác chi ngân sách Nhà nước, ưu tiên
chi lương kịp thời và ñúng quy ñịnh, quan tâm cho công tác chi ñầu tư xây dựng cơ bản,
chi chế ñộ chính sách và chi cho người nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,
ñánh giá việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án ñầu tư bằng nguồn vốn nhà nước.
6. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, ñất ñai, tài nguyên,
môi trường, rừng…; ngăn chặn việc khai thác trái phép, lãng phí tài nguyên thiên
nhiên, nâng cao chất lượng môi trường và xử lý triệt ñể các cơ sở gây ô nhiễm môi

