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2.4. Giảm 06 hộ nghèo.
2.5. Giải quyết việc làm: 300 lao ñộng.
2.6. Huy ñộng 100% trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và
95% trở lên học sinh trong ñộ tuổi vào lớp 6.
2.7. Giữ chuẩn thôn văn hóa cấp huyện 10/10 thôn; giữ chuẩn 03 xã văn hóa
nông thôn mới; 95% trở lên số hộ ñạt chuẩn gia ñình văn hóa và 100% cơ quan, ñơn
vị ñạt chuẩn văn hóa.
2.8. 100% cơ quan, ñơn vị ñạt chuẩn về quốc phòng - an ninh.
2.9. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ñạt 100% chỉ tiêu cấp trên
giao, trong ñó tỷ lệ ñảng viên chiếm 2%.
II. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu.
1. Về phát triển kinh tế:
1.1. Tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế, ñẩy mạnh phát triển kinh tế biển,
dịch vụ hậu cần trên biển, nâng cao hiệu quả khai thác xa bờ gắn với duy trì mô hình
tổ ñoàn kết sản xuất, nghiệp ñoàn nghề cá góp phần bảo vệ ngư trường và chủ quyền
biển, ñảo; sắp xếp, tạo ñiều kiện phát triển nuôi trồng hải ñặc sản bằng lồng bè trên
biển một cách hợp lý và có hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền ngăn chặn
tình trạng khai thác, ñánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất ñộc hại, vi phạm lãnh hải
nước ngoài; giảm tai nạn trên biển gây chết người. Chủ ñộng triển khai các giải pháp
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển; làm tốt công tác dự trữ
lương thực.
Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tiếp tục triển khai tốt chính sách phát triển
thủy sản của Chính phủ theo Nghị ñịnh 67/2014/Nð-CP ngày 07/7/2014. Thực hiện
tốt việc hỗ trợ chính sách cho ngư dân theo Quyết ñịnh 48/2010/Qð-TTg của Thủ
tướng Chính phủ.
1.2. Phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng bền vững, trên cơ sở nghiên cứu
ñịnh hướng phát triển các loại cây phù hợp với ñiều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của ñịa
phương; tăng cường quản lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm gắn với công tác phòng
ngừa dịch bệnh. Quản lý, chăm sóc và bảo vệ tốt các khu rừng tự nhiên và rừng phòng
hộ hiện có, trồng bổ sung các khu vực rừng bị thiệt hại. Tập trung chỉ ñạo công tác trồng
cây xanh, nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt hạ cây xanh sai quy ñịnh; vận ñộng
nhân dân xây bể chứa nước mưa, hố ga thẩm thấu và khuyến khích sử dụng tiết kiệm
nước sinh hoạt.

