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lượng sản phẩm; phát triển cây thanh long theo hướng bền vững và phù hợp với diện
tích đã được quy hoạch. Tăng cường chỉ đạo, điều hành sản xuất vụ mùa và đông
xuân gắn với công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, con nuôi, công
tác phòng chống lụt, bão; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và tăng cường công tác bảo
vệ rừng.
- Hình thành hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm và vùng sản xuất rau tập trung
theo hướng chuyên canh gắn với chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ
đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011;
- Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu theo Kết luận số
123-KL/TU ngày 26/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về đánh giá kết
quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU về xây dựng và phát triển toàn diện dân sinh
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3. Đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, sử dụng đất đai và cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sử
dụng đất đã cấp cho các chủ dự án, giải quyết các vụ khiếu kiện tranh chấp và xử lý
các vụ vi phạm trên lĩnh vực đất đai.
4. Tập trung công tác thu ngân sách; kiểm soát, điều hành chi ngân sách chặt
chẽ theo đúng dự toán, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần thực
hiện các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát theo Nghị quyết 11 của Chính phủ.
- Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; triển
khai thực hiện Chương trình hành động số 05-NQ/HU ngày 15/6/2011 của Ban
Thường vụ Huyện ủy (khóa X) về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày
16/3/2011 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 2015. Tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong các khâu bồi
thường giải tỏa, nhất là dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết;
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp - nông
dân - nông thôn, gắn với triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới ở các xã,
thị trấn theo lộ trình;
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lập hồ sơ thành lập các cụm công nghiệp
trên địa bàn huyện để thu hút các dự án đầu tư. Quan tâm công tác phát triển du lịch,
thương mại và dịch vụ.
5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể
dục - thể thao. Tập trung triển khai nhiệm vụ năm học 2011 - 2012; đẩy mạnh thực
hiện công tác phổ cập giáo dục các bậc học, đảm bảo giữ chuẩn kết quả phổ cập giáo
dục THCS, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và triển khai phổ cập mầm non
cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015.

