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trên địa bàn huyện đã tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống nhân dân. Nhưng với
sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp
chặt chẽ của UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, sự nỗ lực của các
cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội có nhiều
chuyển biến tích cực; kinh tế ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng; các hoạt
động trên lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh - quốc phòng được tăng
cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của người dân cơ bản ổn định
và từng bước được cải thiện.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết HĐND, vẫn
còn những tồn tại, hạn chế: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất nông lâm - ngư nghiệp, thương mại - dịch vụ; tổng đàn gia súc... chưa đạt kế hoạch đề ra.
Việc khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái pháp luật còn xẩy ra. Xử lý việc lấn
chiếm đất rừng, phát rừng trái phép để trồng rừng ở một số địa phương chưa quyết liệt.
Tỷ lệ đạt thêm các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn thấp. Việc rà soát, kê khai
đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số xã thực hiện còn chậm. Việc
xử lý rác thải ở các địa phương; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số cơ sở SXKD
chưa được khắc phục. Các cơ sở TTCN trên địa bàn phát triển chưa mạnh, hiệu quả
chưa cao. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng hầu hết các xã, thị trấn thực hiện chưa
tốt. Tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn năm 2014
còn chậm. Một số chủ đầu tư trách nhiệm chưa cao, năng lực còn yếu. Xây dựng
trường đạt chuẩn Quốc gia không đạt kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục tuy có
chuyển biến song so với mặt bằng chung toàn tỉnh vẫn còn hạn chế. Công tác xã hội
hóa giáo dục, y tế nhiều nơi thực hiện chưa tốt. Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp,
tệ nạn xã hội chưa được kiềm chế, đáng lưu ý là nạn cờ bạc, tệ nạn ma túy có chiều
hướng gia tăng…
II - Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội
năm 2015
1. Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội; phấn đấu đạt tốc
độ tăng trưởng cao hơn năm 2014, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu
kinh tế. Hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân.
Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm QP - AN và trật tự an toàn xã hội.

