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chất lượng còn thấp so với nhu cầu ñặt ra; công tác thông tin tuyên truyền chậm ñược
ñổi mới. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch biển ñảo chưa ñược ñầu tư xây
dựng ñúng mức và chưa tương xứng với tiềm năng của huyện.
2. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009:
- ðẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả từng giai ñoạn các ðề án ñã ñược
phê duyệt: ðề án phát triển du lịch biển ñảo Lý Sơn, giai ñoạn 2007-2010; ðề án phát
triển ñô thị huyện Lý Sơn, giai ñoạn 2007-2010; ðề án trồng và bảo vệ cây huyện Lý
Sơn, giai ñoạn 2006-2010; ðề án phát triển bền vững ngành thủy sản giai ñoạn 20072010 và ñịnh hướng ñến năm 2015. Hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế
- xã hội huyện Lý Sơn, giai ñoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn ñến năm 2025 trình HðND
huyện thông qua vào cuối năm 2009.
- Khẩn trương hoàn tất các thủ tục ñể triển khai công tác ñấu giá ñất tại khu
Rừng Nhợ theo Quyết ñinh 14/2009 của UBND tỉnh nhằm tạo vốn từ quỹ ñất ñể ñầu
tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội. Tiếp tục chỉ ñạo thực hiện công tác giải
toả ñền bù, giải phóng mặt bằng nhà máy nhiệt ñiện Lý Sơn ñể bàn giao cho Tập
ñoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; phối hợp với chủ ñầu tư tổ chức lễ
khởi công xây dựng nhà máy nhiệt ñiện cuối tháng 7/2009, ñồng thời tạo ñiều kiện
cho nhà ñầu tư, ñơn vị thi công trong quá trình xây dựng dự án ñể công trình ñi vào
hoạt ñộng ñúng tiến ñộ và ñạt chất lượng cao nhất nhằm tạo ñộng lực thúc ñẩy phát
triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng trên dịa bàn huyện; cắm mốc giới
ñường cơ ñộng phía Nam ñảo Lý Sơn.
- Chỉ ñạo ñẩy mạnh sản xuất vụ hành hè thu 2009 và vụ tỏi ðông Xuân 20092010, ñẩy mạnh quảng bá thương hiệu hành – tỏi Lý Sơn. Tăng cường công tác dự
tính, dự báo về rình hình sâu, bệnh ở cây trồng và vật nuôi. Triển khai công tác trồng
cây năm 2009 theo chỉ ñạo của UBND tỉnh là trồng cây cảnh quang ñồng thời tăng
cường công tác chăm sóc, bảo vệ diện tích cây ñã trồng. Thường xuyên vận ñộng ngư
dân cải hoán, ñóng mới tàu thuyền có công suất lớn và ñầu tư trang thiết bị hiện ñại,
kỹ thuật cao ñể vươn ra khơi ñánh bắt dài ngày trên biển. Khai thác thuỷ sản ñi ñôi
với bản vệ nguồn lợi thuỷ sản kết hợp bảo vệ chủ quyền lãnh hải Tổ quốc.
- Tăng cường công tác quản lý chợ huyện; chú trọng phát triển dịch vụ, thương
mại ñảm bảo lưu thông hàng hoá phục vụ sản xuất và ñời sống của nhân dân, chú ý
dự trữ hàng hoá, lương thực ñảm bảo phục vụ cho mùa biển ñộng không có tàu
thuyền qua lại ñảo.
- ðẩy nhanh tiến ñộ thi công và giải ngân ñúng tiến ñộ, ñồng thời tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án ñầu tư XDCB trên ñịa bàn. Tổ
chức triển khai thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn ñảm bảo
ñạt chỉ tiêu UBND tỉnh và Nghị quyết HðND huyện giao trong năm 2009. ðiều hành
chi ngân sách ñảm bảo ñúng dự toán ñược giao, nhất là công tác ñảm bảo an sinh xã
hội, thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhằm kiềm chế lạm phát theo chỉ ñạo của
Chính phủ.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho năm học mới 2009 – 2010, tiếp tục
nâng cao chất lượng dạy và học. Thực hiện có hiệu quả công tác khám, chữa bệnh;
ñẩy mạnh công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường triển khai công tác

