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việc làm, xoá ñói giảm nghèo, chăm lo các ñối tượng chính sách ñược quan tâm kịp
thời, công tác giao tuyển quân ñạt chỉ tiêu 100% và ñảm bảo chất lượng. Tình hình
an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ñược ổn ñịnh và giữ vững.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược trong 6 tháng ñầu năm, tình hình
kinh tế - xã hội của huyện còn những mặt hạn chế cần tập trung khắc phục.
Công tác quy hoạch, công tác xây dựng cơ bản tiến ñộ còn chậm, các dự án
ñầu tư du lịch, các ñề án ñầu tư mô hình phát triển nông nghiệp chưa triển khai ñồng
bộ, dịch vụ phát triển chưa ña dạng; ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chưa
phát triển, quy hoạch các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp còn chậm, chưa
thu hút các nhà ñầu tư. Công tác thu nợ thuế hải sản tồn ñọng và nợ vay khắc phục
cơn bão số 5 gặp nhiều khó khăn. Tai nạn giao thông chưa giảm, có chiều hướng gia
tăng. ðó là các vấn ñề mà huyện cần tập trung giải quyết khắc phục từ nay ñến cuối
năm 2006.
II. Một số nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2006:
Hội ñồng nhân dân huyện tán thành các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng
cuối năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện và nhấn mạnh một số vấn ñề sau ñây:
1. Về kinh tế – ngân sách:
- Chỉ ñạo, chăm sóc tốt cây trồng vụ Hè Thu và vụ Mùa ñạt diện tích 6.932 ha,
sản lượng 25.880 tấn. Tập trung duy tu, sữa chữa các hệ thống thuỷ lợi nhằm tiết
kiệm nguồn nước phục vụ tốt cho sản xuất, cung cấp cây giống có năng suất và chất
lượng cao. Tiếp tục triển khai thực hiện thí ñiểm mô hình cánh ñồng 50triệu/ha trên
một số ñịa phương cụ thể nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao.
Triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão, tăng cường công tác phòng ngừa dịch lở
mồm long móng gia súc, dịch cúm gia cầm. Quản lý chăm sóc bảo vệ tốt rừng trồng
và trồng mới 60 ha rừng tập trung. Kiên quyết xử lý các trường hợp khai thác tài
nguyên khoáng sản trái phép, hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng ñất cho nhân dân.
- Kiến nghị tỉnh chọn doanh nghiệp có năng lực tiếp tục nạo vét luồng lạch
Lộc An, khuyến khích tạo ñiều kiện cho ngư dân ñược vay vốn ñóng mới tàu thuyền,
cũng như cải thiện cơ sở hậu cần phục vụ ñánh bắt hải sản, nhằm ñạt sản

