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- số hộ sử dụng ñiện lưới quốc gia chiếm tỷ lệ 95% so với tổng số hộ trong
toàn huyện.
- Thu ngân sách trên ñịa bàn huyện: 1.450 triệu ñồng.
(Những chỉ tiêu: số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỷ lệ số thôn có
ñường ô tô ñến ñược trung tâm thôn so với tổng số thôn sẻ ñược cập nhật trong kỳ
họp HðND huyện sắp ñến).
b. Chỉ tiêu xã hội:
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9 %
- Xóa 390 hộ nghèo (trong năm 2008 toàn huyện xoá ñược 262 hộ)
- Duy trì và giữ chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học ñúng ñộ tuổi và phổ cập
THCS 5/5 xã.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận ñộng toàn dân ðKXDðSVH ở khu dân cư. Một
số chỉ tiêu cụ thể như sau:
+ Gia ñình văn hóa và thôn văn hóa chiếm tỷ lệ 65% (so với tổng số hộ và số
thôn trong toàn huyện)
+ Cơ quan văn hóa chiếm tỷ lệ 95%( so với tổng số cơ quan trong toàn huyện)
c. Công tác quốc phòng:
+ Hoàn thành kế hoạch giao quân ñạt 100% kế hoạch tỉnh giao.
+ Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ñạt 3% so với dân số.
d. ðầu tư phát triển: bao gồm xây dựng cơ bản và các dự án trong lĩnh vực
nông – lâm - ngư nghiệp ñầu tư bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu và vốn ñầu tư
tập trung theo sự phân cấp của tỉnh: 23.244 triệu ñồng (có phụ lục chi tiết kèm theo)
III. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2009:
Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cần thực hiện ñồng bộ những giải
pháp sau ñây.
1. Trong lĩnh vực kinh tế:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình khuyến nông, khuyến lâm,
khuyến ngư và có kế hoạch nhân rộng ñến ñịa bàn thôn, nhằm tạo sự phát triển ñồng
ñều giữa các ñịa bàn dân cư trong ñịa bàn huyện và ñảm báo phát triển bền vững, ñẩy
mạnh việc thâm canh, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh;
- Về chăn nuôi: Tiếp tục phòng chống dịch bệnh, chăm sóc ñàn gia súc gia
cầm.
- Lĩnh vực xây dựng cơ bản: ðẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các công trình ñầu tư
xây dựng trong ñịa bàn huyện, khẩn trương hoàn thành các thủ tục ñể kịp thời tổ chức
thực hiện các chương trình dự án hoàn thành trong năm 2009;

