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- Tổng vốn ñầu tư XDCB phấn ñấu thực hiện trong năm 2009 là 218,353 tỷ
ñồng.
- Thu mới ngân sách Nhà nước phấn ñấu thực hiện trong năm 2009 là
2.129,185 tỷ ñồng. .
2. Về Văn hóa - Xã hội:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi ñua “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực”. Duy trì thực hiện nề nếp cuộc vận ñộng “Học tập và làm
theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh” và cuộc vận ñộng “2 không” với 4 nội dung
trong ñội ngũ giáo viên và học sinh tại các trường; giữ vững tỷ lệ học sinh khá giỏi,
lên lớp, tốt nghiệp; trúng tuyến ðại học và Cao ñẳng trên 35%; hoàn thành các chỉ
tiêu về tỷ lệ học sinh ñến trường, phổ cập tiểu học ñúng ñộ tuổi; tốt nghiệp THCS ñạt
trên 90% và tốt nghiệp THPT ñạt trên 75%. Phấn ñấu có thêm từ 2 – 3 trường Tiểu
học hoặc THCS ñạt chuẩn quốc gia; có 5/7 xã, thị trấn ñạt chuẩn phổ cập THPT.
- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban ñầu cho nhân dân, khám chữa
bệnh cho các ñối tượng chính sách xã hội và trẻ em dưới 6 tuổi. Duy trì Trạm y tế ñạt
chuẩn quốc gia và xã – thị trấn ñạt tiên tiến về y học cổ truyền.
- Phấn ñấu tỷ lệ giảm sinh ñạt 0,08% và kéo giảm tỷ lệ sinh con thứ ba so với
năm 2008.
- ðẩy mạnh phong trào toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa ở ñịa bàn
khu dân cư. Phấn ñấu tỷ lệ hộ gia ñình văn hóa, khu phố - ấp văn hóa và tiên tiến ñạt
cao hơn so với năm 2008.
- Tập trung tổ chức các hoạt ñộng chào mừng kỷ niệm 10 năm tái lập huyện
theo kế hoạch.
- Duy trì thực hiện chu ñáo công tác ñền ơn ñáp nghĩa, lao ñộng, việc làm và
giảm nghèo phấn ñấu ñạt chỉ tiêu: xóa 30% hộ nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh; vận
ñộng quỹ ñền ơn ñáp nghĩa 200 triệu ñồng và quỹ vì người nghèo 200 triệu; xây mới
01 căn và sữa chữa 02 căn nhà tình nghĩa; ñào tạo nghề cho 150 lao ñộng nông thôn,
bộ ñội xuất ngũ và giải quyết việc làm cho 300 lao ñộng ñịa phương; ñảm bảo 100%
trẻ dưới 6 tuổi ñược cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí, 100% ñối tượng chính sách có
mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại ñịa phương.
- Sớm hoàn thành việc nâng cấp trung tâm dạy nghề thành trường trung cấp
nghề và thực hiện tốt chương trình ñào tạo nghề ñể giải quyết việc làm và cung ứng
lao ñộng cho các khu, cụm công nghiệp.
3. Công tác tư pháp, Thanh tra, Nội vụ:
- Quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân, hòa giải cơ sở và giải quyết ñơn thư
khiếu nại - tố cáo. Phấn ñấu giải quyết ñạt từ 95% trở lên số ñơn thư thụ lý, hạn chế
số vụ việc khiếu kiện ñông người, phức tạp, không ñể phát sinh thành ñiểm nóng.
- Tập trung chỉ ñạo, ñiều hành củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và chấn
chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính từ huyện ñến xã – thị trấn. Kịp

