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theo hướng xã hội hóa; giữ vững ổn ñịnh chính trị và trật tự an toàn xã hội; ñẩy mạnh
công tác cải cách hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở. Phát huy ñoàn kết toàn dân
tộc chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, phấn ñấu hoàn thành xây dựng
huyện ñạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05
năm (2010 - 2015) theo Nghị quyết ðại hội ðảng bộ huyện lần thứ IX.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
2.1. Sản lượng khai thác hải sản: 24.000 tấn.
2.2. Trồng cây phân tán: 20ha.
2.3. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn: 23 tỷ.
2.4. Tỷ lệ giảm sinh: 0,6%0; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống dưới 15%.
2.5. Giảm 6 hộ nghèo.
2.6. Giải quyết việc làm: 350 lao ñộng.
2.7. Huy ñộng trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo ñạt 100%, trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 ñạt
100%; vào lớp 6 ñạt 90% trở lên.
2.8. Tỷ lệ ñạt chuẩn thôn văn hóa theo tiêu chí mới: 9/10 (trong ñó: xã Tam
Thanh 03/03 thôn, xã Ngũ Phụng 03/03 thôn, xã Long Hải 03/04 thôn), 03 xã ñạt
chuẩn văn hóa nông thôn mới; gia ñình văn hóa ñạt 90% trở lên; cơ quan, ñơn vị ñạt
chuẩn văn hóa: 100%.
2.9. Cơ quan, ñơn vị ñạt chuẩn về quốc phòng - an ninh: 100%; 03 xã ñạt vững
mạnh toàn diện.
2.10. Quyết tâm xây dựng huyện ñạt nông thôn mới vào cuối năm 2015.
II. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu.
1. Về lĩnh vực kinh tế:
a) Tăng cường quảng bá tiềm năng lợi thế, kêu gọi thu hút ñầu tư phát triển du
lịch sinh thái, nhà hàng, khách sạn, siêu thị mini; tháo gỡ những khó khăn, tạo ñiều
kiện cho các dự án: Tàu trung tốc Hưng Phát, Tập ñoàn Việt - Úc và các Công ty
triển khai dự án nuôi tôm bố mẹ tại Phú Quý, dự án du lịch Sail Travel sớm hoàn
thành và ñi vào hoạt ñộng. Tiếp tục ñề nghị và tranh thủ tối ña các nguồn vốn Trung
ương, tỉnh ñầu tư xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ biển, khu neo ñậu tàu thuyền tránh
trú bão; nâng cấp, mở rộng hệ thống ñường giao thông, xây dựng hồ thu giữ nước
mưa và các công trình trọng ñiểm như: Khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Triều
Dương, Khu dân cư Tam Thanh 2, Chợ xã Ngũ Phụng và Trạm Y tế xã Long Hải;

