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tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng ñầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng
cuối năm 2016.
2. Tập trung chỉ ñạo sản xuất nông nghiệp ñúng theo kế hoạch, nâng cao năng
suất, sản lượng và giá trị các sản phẩm nông sản. Trước mắt chỉ ñạo chặt chẽ sản xuất
vụ Hè thu và vụ Mùa, chủ ñộng theo dõi diễn biến thời tiết và dịch bệnh trên cây
trồng, con nuôi ñể kịp thời ứng phó và áp dụng các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả
nhằm giảm thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trên cây thanh long. Tăng
cường chỉ ñạo ñẩy nhanh sản xuất thanh long ñạt tiêu chuẩn VietGAP.
- Phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, gắn với thực hiện tốt công tác
phòng, chống dịch bệnh, cam kết bảo vệ môi trường, tạo sản phẩm ñảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm. Chủ ñộng, tập trung triển khai các phương án, biện pháp phòng
chống lụt bão, thiên tai; khai thác tối ña hiệu quả các công trình thủy lợi hiện có ñể
phát triển sản xuất.Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện ðề án xây dựng nông thôn mới các xã ñúng
theo kế hoạch ñề ra, trong ñó xã Mương Mán ñạt chuẩn nông thôn mới trong năm
2016; ñồng thời duy trì và nâng chuẩn nông thôn mới 03 xã Hàm Minh, Hàm Mỹ và
Tân Thuận gắn với phong trào làm giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương
nội ñồng.
4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: ðất ñai, tài nguyên
khoáng sản, môi trường, lấn chiếm ñất rừng v.v..., xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm nhất là những trường hợp xây dựng lấn chiếm mốc lộ giới, xây dựng trên ñất
chưa chuyển mục ñích sử dụng ñất. ðẩy nhanh tiên ñộ cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng ñất. Tăng cường xử lý rác thải tại các chợ, khu dân cư.
5. ðẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; khuyến khích và
tạo ñiều kiện cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ñổi mới công nghệ, nâng
cao hiệu quả sản xuất. Tiếp tục nâng chất lượng các loại dịch vụ phục vụ du lịch, ña
dạng hóa các sản phẩm du lịch.
6. Tập trung chỉ ñạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác bồi
thường giải toả, giải phóng mặt bằng; tháo gỡ khó khăn ñẩy nhanh tiến ñộ triển khai các
dự án, công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trong kế hoạch năm 2016.
7. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ và phát triển dân sinh
kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số, tạo ñiều kiện phát triển sản xuất,
nâng cao mức sống của ñồng bào.

