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quyết dứt ñiểm kinh phí hỗ trợ cho người trồng lúa theo Nghị ñịnh số 42/2012/NðCP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng ñất lúa. Tiếp tục ứng dụng
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy lợi thế các ñiều kiện tự nhiên, tập trung phát
triển sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ñặc biệt là các cây trồng lợi thế, như: cây lúa,
cây nho, cây trôm, cây thanh long. Chủ ñộng phòng chống dịch bệnh trên cây trồng,
vật nuôi;
b) Tổ chức khảo sát rừng chết do nắng hạn và triển khai kế hoạch trồng rừng
bổ sung ñể ñảm bảo ñộ che phủ rừng; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy
rừng gắn với tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống phá
rừng;
c) Chỉ ñạo sản xuất vụ cá Nam năm 2015 ñạt hiệu quả; theo dõi tình hình khai
thác và nuôi trồng thủy sản; tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, triển khai có hiệu quả Nghị ñịnh số 67/2014/Nð-CP ngày
07/7/2014 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản; khuyến khích ngư
dân, chủ tàu ñặt hàng ñóng mới, nâng cấp tàu có công suất lớn ñể khai thác hải sản xa
bờ và cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ; nâng cao chất lượng hoạt
ñộng của các Tổ ñoàn kết khai thác hải sản nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền biển,
ñảo và môi trường biển. Triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 11/2015/Qð-UBND
ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý tàu cá có công suất dưới
20cv và các hoạt ñộng khai thác hải sản thuộc vùng biển ven bờ Bình Thuận. Tích
cực, chủ ñộng trong công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
năm 2015;
d) Thực hiện ñạt chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới năm 2015, nhất là ở 3 xã: Bình Thạnh, Vĩnh Hảo, Hòa Phú
gắn với phát triển giao thông nông thôn ñã ñược phân bổ chỉ tiêu cho các ñịa phương.
2. ðẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, du lịch.
a) Tiếp tục chỉ ñạo, ñôn ñốc ñẩy nhanh tiến ñộ triển khai ñầu tư các cụm công
nghiệp, khu công nghiệp, tạo ñiều kiện thuận lợi thi công các dự án phong ñiện, nhiệt
ñiện, cảng tổng hợp Vĩnh Tân; mời gọi ñầu tư xây dựng chợ Chí Công, Phước Thể,
sắp xếp ổn ñịnh chợ Phan Rí Cửa, Liên Hương; ñầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu dân
cư, triển khai rà soát thực hiện quy hoạch các khu dân cư mới nhằm ñáp ứng nhu cầu
ñất ở cho người dân, nhất là những hộ dân khó khăn về ñất ở;
b) Tập trung chỉ ñạo khắc phục những tồn tại, hạn chế ở khu du lịch Bình
Thạnh gắn với tăng cường quảng bá tiềm năng du lịch Tuy Phong, liên kết hình thành

