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1. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải
pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã
hội.
2. Chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để
kịp thời ứng phó và áp dụng các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả nhằm giảm thiệt
hại trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, tập trung đầu tư
chiều sâu, sản xuất thanh long sạch theo tiêu chuẩn VietGAP. Tăng cường các giải
pháp bảo vệ rừng đi đôi với trồng rừng. Tập trung xử lý giải quyết tình hình lấn
chiếm đất lâm nghiệp; lập phương án phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2011 2012.
Chủ động triển khai tốt công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, chủ
động các kế hoạch sẵn sàng ứng phó với tình hình thiên tai có thể xảy ra, nhất là
những vùng ven sông, ven biển dễ bị xâm thực.
3. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường.
Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện cấp đất sản xuất
cho đồng bào xã Mỹ Thạnh và cấp đất sản xuất đối với diện tích đã quy hoạch đưa ra
khỏi 3 loại rừng ở một số xã. Tăng cường xử lý rác thải khu dân cư; quy hoạch,
hướng dẫn các hộ kinh doanh giết mỗ gia súc, gia cầm tập trung về vùng quy hoạch.
4. Phấn đấu thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra, tích cực triển khai các giải pháp
tạo nguồn từ quỹ đất. Củng cố lực lượng hành thu, tăng cường nghiệp vụ quản lý
thuế, công tác tuyên truyền thực hiện nghĩa vụ nộp thuế sâu rộng trong các tổ chức và
công dân. Chủ động cân đối nguồn dự phòng ngân sách và các nguồn khác phục vụ
cho công tác phòng, chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra. Tiếp
tục thực hành tiết kiệm chi hành chính.
5. Tiếp tục phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đẩy nhanh hoàn thành
quy hoạch để triển khai xây dựng cụm công nghiệp Tân Lập; tăng cường chỉ đạo
chuyển đổi lò sản xuất gạch thủ công sang sản xuất gạch bằng công nghệ mới. Chủ
động phối hợp với tỉnh để thúc đẩy tiến độ đầu tư Khu công nghiệp Hàm Kiệm. Đẩy
nhanh tiến độ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản đã được phê duyệt, thực hiện tốt
công tác đền bù giải tỏa để triển khai đầu tư giai đoạn 1 cảng nước sâu Kê Gà, các
công trình trọng điểm trên địa bàn.
6. Thực hiện tốt các chính sách về trợ cước, trợ giá, vay vốn cho đồng bào dân
tộc thiểu số phát triển sản xuất. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
Tích cực thực hiện mô hình nông thôn mới tại xã Hàm Minh và từng bước triển khai

