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- Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 4,13% (theo tiêu chí mới).
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 15%.
- Duy trì tỷ lệ hộ sử dụng ñiện 99,9%, trong ñó hộ sử dụng ñiện ñúng thiết kế kỹ thuật
chiếm tỷ lệ 96,5%.
- Duy trì tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch 90%.
- Số máy ñiện thoại: 14 máy/100 dân.
- Số xã, thị trấn ñạt danh hiệu văn hóa 7/7, giữ vững danh hiệu 79/79 ấp văn hoá, tỷ
lệ hộ gia ñình văn hóa ñạt từ 98% trở lên.
- Xây dựng và sửa chữa 30 căn nhà tình nghĩa, 300 căn nhà tình thương.
c) Quốc phòng - An ninh:
- Giữ vững ổn ñịnh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn huyện, ñặc biệt là
xây dựng kế hoạch ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, các tệ nạn xã hội;
tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông và kỷ cương văn minh ñô thị.
- Hoàn thành các chỉ tiêu quân sự năm 2010.
2) Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
a) Tập trung chỉ ñạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện những giải pháp
chủ yếu ñiều hành việc phát triển kinh tế - xã hội và các biện pháp kiềm chế lạm phát,
bảo ñảm an sinh xã hội.
b) Xây dựng và tạo sự ñoàn kết, nhất trí trong nội bộ cả trong tư tưởng và hành ñộng,
nhằm ñảm bảo cho quá trình quản lý và ñiều hành phát triển kinh tế - xã hội ñạt hiệu quả
cao nhất. Tiếp tục tập trung huy ñộng mọi nguồn lực và tuyên truyền kêu gọi xã hội
hóatrong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường… ñể ñầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật
kinh tế - xã hội trên ñịa bàn huyện.
c) Tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính gắn với việc giải quyết dứt ñiểm
các ñơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phòng,
chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân huyện và tăng cường công tác kiểm tra việc
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ñối với các ban, ngành của huyện và Ủy ban nhân dân

