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các sản phẩm lợi thế, chủ lực trên ñịa bàn huyện. Bảo ñảm an sinh xã hội, cải thiện
ñời sống nhân dân; giữ vững ổn ñịnh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; ñảm bảo công
tác quân sự quốc phòng ñịa phương.
2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:
2.1. Các chỉ tiêu kinh tế:
- Tổng sản lượng lương thực:

125.000 tấn.

- Thu ngân sách:

120.000 triệu ñồng;

- Xây dựng xã ñạt chuẩn nông thôn mới:

02 xã.

2.2. Các chỉ tiêu xã hội:
- Tỷ lệ giảm sinh:

0,03%;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo:

1,5 – 2%;

- Giải quyết việc làm:

4.100 lao ñộng;

- Tỷ lệ huy ñộng trẻ 5 tuổi vào lớp MG:

100%;

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng:

<9,00%;

- Xây dựng ñạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã: 03 xã.
2.3. Các chỉ tiêu tài nguyên - môi trường:
- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất:

700ha;

- Các xã, thị trấn ñược thu gom rác thải:

13/13 xã, thị trấn;

- Tỷ lệ ñộ che phủ:

58%.

II. ðỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC
1. Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới:
Tổ chức sản xuất ổn ñịnh 8.720 ha diện tích lúa theo quy hoạch. Tuyển chọn và
ñưa vào sản xuất các giống mới có năng suất chất lượng cao, áp dụng quy trình thâm
canh, tăng năng suất. Tăng cường công tác chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật
gắn với xây dựng mô hình liên kết “4 nhà” và cánh ñồng lớn. Mở rộng chương trình
sản xuất giống lúa, giống tiêu sạch bệnh phục vụ nhu cầu trên ñịa bàn. Thực hiện
chuyển ñổi cơ cấu cây trồng trên ñất lúa 1.685ha, trong ñó chuyển sang cây bắp
1.250ha, dưa hấu 160ha, ñậu phộng 135ha, ñậu các loại 140ha. Tập trung chỉ ñạo nạo
vét kênh mương, quan tâm ñầu tư nâng cấp các hệ thống thủy lợi hiện có, ñảm bảo
phục vụ tốt tưới tiêu khi công trình Tà Pao ñưa vào hoạt ñộng, phấn ñấu năm 2016
nâng tổng diện tích trong khả năng tưới tiêu ñạt 17.000 ha. Thực hiện tốt công tác

