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cố quốc phòng, an ninh, bảo ñảm trật tự, an toàn xã hội; ñẩy mạnh phong trào thi ñua
yêu nước lập thành tích chào mừng ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XII và cuộc bầu
cử ñại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
2.1. Sản lượng lương thực: 120.000 tấn.
2.2. Thu ngân sách nhà nước: Phấn ñấu thu vượt 176 tỷ ñồng.
2.3. Giá trị ñầu tư xây dựng cơ bản: 220 tỷ ñồng.
2.4. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: ðạt chỉ tiêu tỉnh giao.
2.5. Huy ñộng ít nhất 99,9% số trẻ 5 tuổi vào học mẫu giáo và trẻ 6 tuổi vào
lớp 1; giữ vững và nâng chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo
dục tiểu học ñúng ñộ tuổi và trung học cơ sở.
2.6. Tỷ lệ giảm sinh: 0,03%.
2.7. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 0,5%.
2.8. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 99%; trong ñó có 50% số hộ
sử dụng nước máy.
2.9. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế: 72,3%
2.10. Có ít nhất 92% số hộ gia ñình, 60 số thôn, khu phố và 97% cơ quan, ñơn
vị ñạt chuẩn văn hóa.
2.11. Giải quyết việc làm: 3.000 lao ñộng.
2.12. Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 1,2% (theo chuẩn mới giai ñoạn 2016-2020).
2.13. Xã ñạt chuẩn nông thôn mới: 02 xã, nâng lên 06 xã.
2.14. Giao quân: 190 công dân.
II. Nhiệm vụ và các giải pháp chính:
1. Về kinh tế:
a) Triển khai thực hiện tốt kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng
nông thôn mới. ðẩy mạnh sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGap, công tác
khuyến nông, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông
sản nông nghiệp. Tiếp tục chuyển ñổi mạnh mẽ cây trồng ngắn ngày trên ñất lúa phù
hợp với từng vùng, từng cánh ñồng và theo nhu cầu của thị trường; trước mắt, bám sát
sự chỉ ñạo của tỉnh ñể chỉ ñạo, ñiều hành sản xuất vụ ðông Xuân năm 2015-2016 phù
hợp với nguồn nước tưới; chủ ñộng triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu
nước sinh hoạt trong nhân dân và nước tưới cho cây thanh long; gắn với phát ñộng

