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- Sáu tháng đầu năm 2007, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp
tục ổn định và có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch
của các ngành kinh tế trong cơ cấu kinh tế của huyện đạt được kết quả tốt theo kế
hoạch và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đề ra. Một số chỉ tiêu kinh tế đạt
được: doanh thu dịch vụ toàn ngành đạt 59,3% kế hoạch, đạt 60,3% so với nghị quyết
và vượt 25,9% so với cùng kỳ. Giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá cố
định 1994) đạt 59,5% kế hoạch, đạt 53% so với nghị quyết vượt 37,5% so với cùng
kỳ. Giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp (Theo giá cố định 1994) là 347,1 tỷ
đồng, đạt 51% kế hoạch, tăng 45% so với cùng kỳ.
- Các chợ, các cơ sở và hộ kinh doanh dịch vụ hoạt động ổn định đáp ứng nhu
cầu hàng hoá cho xã hội. Các doanh nghiệp du lịch đã nhanh chóng khắc phục hậu
quả cơn bão số 9 và nâng cao chất lượng phục vụ tốt du khách.
- Trong sản xuất nông nghiệp, tình hình sản xuất lúa, thu hoạch vụ Đông xuân
của nông dân đạt hiệu quả; vụ hè thu đảm bảo gieo trồng đạt 100% kế hoạch; tình
hình chăn nuôi gia súc, gia cầm được duy trì và tiêm phòng đầy đủ; Sản lượng khai
thác thuỷ hải sản đạt 58,1% kế hoạch, đạt 53,6% so với Nghị quyết và tăng 10,4% so
với cùng kỳ. Sản lượng muối đạt 106,9% kế hoạch.
- Tiến độ giải ngân nguồn vốn Tỉnh đạt 15,4% kế hoạch; tiến độ giải ngân
nguồn vốn huyện 50,3 % kế hoạch.
- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 41,104 tỷ đồng, đạt 74,4% so với kế
hoạch, đạt 68,74% so với nghị quyết. Tổng chi ngân sách huyện, xã là 92,002 tỷ đồng,
đạt 77% kế hoạch, đạt 74,98% so Nghị quyết .
- Công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chánh theo mô hình “một
cửa” được thực hiện nghiêm túc, phục vụ tốt nhu cầu của công dân. Đồng thời, đang
triển khai mô hình cải cách hành chính một cửa liên thông tại huyện.
- Công tác quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn được các cấp, các ngành
quan tâm, môi trường sống trong khu dân cư từng bước được cải thiện qua việc tập
trung công tác giáo dục, tuyên truyền vận động trong nhân dân.
- Công tác quản lý xây dựng, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên khoáng sản
được tăng cường từ cơ sở, do đó sớm được phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp
vi phạm.
- Công tác quản lý chất lượng xây dựng cơ bản được quan tâm và được duy trì
thường xuyên.
- Công tác an toàn giao thông được chú trọng và phát động rộng rãi trong mọi
tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức và các em học sinh trên địa bàn huyện.
- Các chỉ tiêu xã hội đạt khá so với kế hoạch; cơ sở y tế khám chữa bệnh phục
vụ sức khoẻ cộng đồng; trường lớp phục vụ cho nhu cầu học tập của các cấp học được
đầu tư đáp ứng theo nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội; Công tác dạy và học
được chú trọng theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng, không chạy theo hình
thức; hệ thống thiết chế văn hoá cũng được đầu tư tạo điều kiện cho nhân dân hưởng

