CÔNG BÁO/Số 09+10/Ngày 15-01-2016

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất

: 1.002 ha;

- Số xã ñạt chuẩn xây dựng nông thôn mới

: 01 xã.

51

- Tỷ lệ huy ñộng học sinh trong ñộ tuổi ñến trường:
+ 5 tuổi vào mẫu giáo

: 100%.

+ 6 tuổi vào lớp 1

:100%.

- Giữ chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục và xóa mù chữ;
- Tỷ lệ giảm sinh
- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD dưới
- Giảm hộ nghèo
- Giải quyết việc làm

: 0,02%0;
: 8%;
: 100 hộ;
: 2.600 lao ñộng.

- Giao quân ñạt chỉ tiêu tỉnh giao.
II. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu:
1. Về kinh tế:
1.1. Phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện và sử dụng có hiệu quả tài
nguyên ñất ñai, tăng thu nhập trên một ñơn vị diện tích. Phát triển vững chắc các loại
cây trồng lợi thế của huyện, gắn chặt sản xuất với tiêu thụ sản phẩm ñối với sản phẩm
lợi thế và có khả năng cạnh tranh cao nhất là cây thanh long. Tiếp tục thực hiện tốt
chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP; ñẩy mạnh công tác
khuyến nông, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với thực hiện có hiệu quả các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Có biện pháp tích cực, chủ
ñộng phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai.
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, chống lấn
chiếm ñất lâm nghiệp, hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2016.
ðẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với phong trào
làm giao thông nông thôn, làm thủy lợi nhỏ. Phấn ñấu năm 2016 xã Mương Mán hoàn
thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ñồng thời giữ vững các xã ñã ñạt chuẩn.
1.2. ðẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tích cực phối hợp
với tỉnh trong ñẩy nhanh ñầu tư hạ tầng và kêu gọi ñầu tư vào Khu công nghiệp Hàm
Kiệm I và II. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khuyến khích các thành
phần kinh tế ñầu tư phát triển các cơ sở dịch vụ, thương mại phục vụ du lịch và nhu
cầu tiêu dùng của nhân dân. Khuyến khích và tạo ñiều kiện ñể các cơ sở sản xuất tiểu

