16

CÔNG BÁO/Số 39/Ngày 17-9-2015

- Chỉ ñạo chặt chẽ sản xuất vụ Hè Thu và vụ Mùa; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu
cây trồng theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ñẩy mạnh áp dụng khoa
học vào sản xuất, sử dụng những giống xác nhận ñể nâng cao năng suất, sản lượng và
giá trị các sản phẩm nông sản; ñảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất, quản lý chặt
chẽ ñất trồng lúa nước theo quy hoạch và hạn chế việc mở rộng cây thanh long tự phát
trên ñất trồng lúa. Tiếp tục ñẩy nhanh tiến ñộ cấp chứng nhận thanh long theo tiêu
chuẩn VietGAP gắn với phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác theo dõi và
quản lý tốt tình hình và công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, con nuôi; chủ
ñộng triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, bão lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại
cho nhân dân; ứng phó kịp thời với biến ñổi khí hậu và tình hình khô hạn năm 2016;
- Tiếp tục ñẩy mạnh phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn
mới”, nhất là các xã ñăng ký ñạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, gắn với phát triển
giao thông nông thôn và hệ thống kênh mương nội ñồng; tiếp tục giải quyết ñất sản
xuất và tổ chức việc ñầu tư ứng trước, thu mua, tiêu thụ nông sản cho ñồng bào dân
tộc thiểu số; chú trọng giải quyết các vấn ñề bức xúc nổi lên của ñồng bào dân tộc về
ñất sản xuất và ñầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tiếp tục triển khai tái ñịnh cư và bố
trí xây dựng ñối với 04 khu Tái ñịnh cư thuộc Dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết;
- Tập trung chỉ ñạo xử lý tốt vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ
và ña dạng hóa sản phẩm du lịch, bảo ñảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách, ñẩy
mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến ñầu tư tại ðiểm du lịch Bàu Trắng;
ñồng thời triển khai công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch Hòa Thắng
trên cơ sở quy hoạch tổng thể ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt;
- Hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các hộ sản xuất kinh doanh, cải thiện
môi trường sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả; ñôn
ñốc, hỗ trợ cho các nhà ñầu tư xây dựng các chợ trên ñịa bàn huyện.
2. Tập trung chỉ ñạo thực hiện chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất.
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về ñất ñai, xử lý dứt ñiểm các dự án
nông lâm phải thu hồi ñưa vào quản lý, sử dụng chặt chẽ, hiệu quả ở các ñịa phương
cơ sở. Tập trung giải quyết ñơn thư khiếu nại, tranh chấp liên quan ñến lĩnh vực ñất
ñai. Thực hiện tốt công tác kiểm kê ñất ñai lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp
huyện, cấp xã; triển khai công tác ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và
lập Kế hoạch sử dụng ñất kỳ cuối 2016-2020. Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời
tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép - nhất là khai thác cát xây dựng,
khai thác cát ñen (titan), không ñể xảy ra ñiểm nóng. Giám sát chặt chẽ môi trường
các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư tập trung.

