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vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết ðại hội huyện ðảng bộ, khóa
XI (nhiệm kỳ 2016-2020) ñã ñề ra.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2016:
a) Cơ cấu kinh tế: tập trung chuyển ñổi cơ cấu kinh tế theo hướng ñẩy mạnh
phát triển công nghiệp và các ngành dịch vụ, tạo ñiều kiện khuyến khích thu hút
ñầu tư từng bước hình thành, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao, giảm tương ñối cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp.
b) Một số chỉ tiêu chủ yếu:
- Tổng sản lượng lương thực:

200.000 tấn;

- Tổng thu ngân sách:

112 tỉ ñồng;

- Trồng rừng:

1.000 ha;

- Giải quyết việc làm:

2.200 lao ñộng;

- Tỉ lệ giảm sinh:

0,04 %;

- Tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 05 tuổi:

8,50 %;

- Giảm hộ nghèo:

Theo chỉ tiêu tỉnh giao;

- Tỉ lệ huy ñộng trẻ 06 tuổi vào Lớp 1:

99,90 %;

- Tỉ lệ hộ có ñiện thắp sáng:

99,20 %;

- Tỉ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh:

99,20 %;

- Tuyển quân:

175 quân.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
1. Trên lĩnh vực kinh tế:
a) Tập trung triển khai các giải pháp nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả
tiềm năng, lợi thế của huyện. Tích cực tìm nguồn vốn và thu hút ñầu tư; bảo ñảm
các ñiều kiện cần thiết, tạo môi trường thuận lợi ñể thu hút các thành phần kinh tế
ñầu tư phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ, theo hướng coi trọng chất lượng
và hiệu quả;
b) Tập trung chỉ ñạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế; rà soát, bổ sung, ñiều chỉnh
các loại quy hoạch giai ñoạn 2011-2020 cho phù hợp với tình hình thực tế của ñịa
phương; tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, chuyển ñổi cơ cấu
cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, từng bước hình thành, nhân rộng các mô hình ứng
dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; phát triển trồng Sen lấy hạt ở các

