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nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy ñúng mức dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức
mạnh của khối ñại ñoàn kết toàn dân, tạo nền tảng ñể huyện nhà phát triển bền vững.
b) Một số chỉ tiêu chủ yếu:
* Chỉ tiêu hàng năm:
- Sản lượng hải sản khai thác bình quân ñạt 30.000 tấn;
- Thu ngân sách ñạt và vượt dự toán ñược giao; chi ñầu tư phát triển chiếm ít
nhất 12% trong tổng chi ngân sách ñịa phương;
- Duy trì 100% xã ñạt vững mạnh toàn diện; 100% cơ quan, ñơn vị ñạt vững
mạnh về quốc phòng - an ninh; 100% cơ quan, ñơn vị ñạt chuẩn văn hoá, 95% trở lên
số hộ ñạt gia ñình văn hóa;
- Giữ vững kết quả ñạt ñược và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông
thôn mới; ñào tạo nghề 150 lao ñộng và giải quyết việc làm 300 lao ñộng;
- Huy ñộng 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và 95% trở
lên học sinh trong ñộ tuổi vào lớp 6.
* Phấn ñấu ñến năm 2020:
- Sản lượng nuôi trồng hải sản ñạt 230 tấn;
- Phấn ñấu nâng ñộ che phủ rừng, cây phân tán và cây ăn quả ñạt 46,6%;
- Có thêm 6 trường học ñạt chuẩn quốc gia; có 10/10 thôn ñạt tiêu chuẩn văn hóa;
- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm còn 12‰; tỷ lệ giảm sinh 0,6‰; tỷ lệ trẻ em
dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 7%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn dưới 14%;
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%;
- Có 100% hộ dân ñược sử dụng nước hợp vệ sinh và có xây dựng bể chứa
nước mưa.
2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.
a) Về phát triển kinh tế:
- Về phát triển kinh tế biển:
Tập trung nguồn lực cho phát triển toàn diện kinh tế biển. Nâng cao năng lực
về khai thác, nuôi trồng và các dịch vụ hậu cần trên biển. Xây dựng ñội tàu ñánh bắt
xa bờ công suất lớn, hiện ñại hóa phương tiện, công cụ và phương pháp ñánh bắt.
ðến năm 2020, khuyến khích phát triển ñội tàu có công suất trên 90CV trở lên ñạt
30% tổng năng lực tàu thuyền.

