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thủ công nghiệp ñổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao
hiệu quả sản xuất, gắn với bảo vệ môi trường.
Tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát, quản lý giá cả, chống hàng giả, hàng
lậu, kinh doanh trái phép và an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tiếp
tục thực hiện tốt cuộc vận ñộng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
1.3. Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải tỏa ñể triển khai và ñẩy nhanh tiến
ñộ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên ñịa bàn, trong ñó chú ý ñến các công
trình trọng ñiểm của tỉnh ñầu tư trên ñịa bàn huyện Hàm Thuận Nam, các công trình
chỉnh trang khu trung tâm huyện. Thực hiện tốt công tác ñầu tư xây dựng cơ bản, tích
cực tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, huy ñộng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ñể
ñầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tập trung nguồn vốn thanh toán nợ các công trình
ñã hoàn thành, các công trình chuyển tiếp; ñầu tư các công trình trọng ñiểm, bức xúc
gắn với xây dựng nông thôn mới, công trình ñã ghi kế hoạch trong năm 2016.
1.4. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra về ñất ñai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng, môi
trường v.v…, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện
công tác quản lý, sử dụng ñất theo quy hoạch và kế hoạch ñã ñược phê duyệt. Tổ
chức rà soát lại các dự án ñã ñược cấp ñất, qua ñó kiến nghị cấp có thẩm quyền thu
hồi ñối với dự án không triển khai thực hiện.
1.5. Tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu
số giai ñoạn 2011 - 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020. Tăng cường hướng dẫn và
chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi cho ñồng
bào dân tộc; khuyến khích phát triển ngành nghề phù hợp nhằm tạo thêm việc làm,
tăng thu nhập cho hộ ñồng bào dân tộc thiểu số.
1.6. Triển khai thực hiện ngay từ ñầu năm công tác thu ngân sách, có giải pháp
nuôi dưỡng nguồn thu, quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, xử lý tốt nợ ñọng, chống
thất thu ngân sách, chú trọng khai thác nguồn thu từ quỹ ñất. Quản lý chặt chẽ các
khoản chi, bảo ñảm ñúng dự toán, ñúng chế ñộ quy ñịnh, triệt ñể tiết kiệm chi. Bố trí
dự phòng ngân sách ñủ ñể chủ ñộng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp
ñột xuất, phát sinh của huyện. Phấn ñấu thực hiện tốt dự toán ngân sách năm 2016.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết dừng, hoãn, cắt giảm các
khoản chi chưa cấp bách, không cần thiết. ðẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng, ngân hàng
ñáp ứng vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

