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xanh trên ñàn gia súc ñể phòng trừ kịp thời; thực hiện ñảm bảo kế hoạch tiêm phòng
ñàn gia súc, gia cầm. ðẩy mạnh công tác kiểm dịch ñộng vật và kiểm soát giết mổ gia
súc, gia cầm; quy hoạch xây dựng và thực hiện 01 ñiểm giết mổ tập trung trên ñịa bàn
huyện. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện bảo ñảm sẵn sàng phục vụ công tác phòng,
chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa năm 2010;
- Tăng cường công tác kiểm tra truy quét bảo vệ rừng tại các vùng giáp ranh và
các khu vực trọng ñiểm khác. Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi phá rừng, lấn
chiếm ñất rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Tiếp tục thực hiện công tác
giao khoán ñất lâm nghiệp cho hộ nghèo thiếu ñất sản xuất ở 3 xã: Mépu, Sùng Nhơn
và ða Kai;
- Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hoạt ñộng khai thác, sử
dụng trái phép tài nguyên ñất, cát, ñá trên ñịa bàn theo ñúng quy ñịnh. Tăng cường
công tác bảo vệ môi trường.
2. Tiếp tục ñẩy mạnh và có giải pháp thực hiện dứt ñiểm công tác giải tỏa hành
lang ñường bộ, chỉ ñạo công tác di dời và tái ñịnh cư cho các hộ nằm trong quy hoạch
thủy lợi Tàpao. Tập trung chỉ ñạo ñẩy nhanh tiến ñộ thi công các công trình dở dang
ñể nghiệm thu ñưa vào sử dụng. Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình xây
dựng, công trình nhà ở trong nhân dân và các hoạt ñộng xây dựng theo quy ñịnh.
Thực hiện công tác xét cấp phép xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà
ở ñúng theo trình tự, thủ tục. Tiếp tục ñầu tư cơ sở hạ tầng vào các cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, làng nghề ñã ñược quy hoạch.
3. Tăng cường công tác chỉ ñạo ñiều hành quản lý Nhà nước trong công tác thu
ngân sách. Trong ñó, chỉ ñạo rà soát lại tất cả các nguồn thu ñược giao ñể tập trung
ñẩy mạnh công tác thu; khai thác triệt ñể tất cả các nguồn thu, chống thất thu. ðẩy
mạnh công tác thu nợ; kiên quyết xử lý cưỡng chế các trường hợp cố tình ñể nợ dây
dưa. Tiếp tục xử lý nợ nghĩa vụ tài chính trên lĩnh vực ñất ñai. Phấn ñấu thu ñạt và
vượt chỉ tiêu kế hoạch ñề ra.
Thực hiện tốt việc tự chủ về tài chính theo Nghị ñịnh số 130/2005/Nð-CP và
Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP. Cân ñối các nguồn chi, ñảm bảo chi ñúng ñịnh mức
theo kế hoạch. Xây dựng các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng
phí trong sử dụng ngân sách.
4. Triển khai sâu rộng phong trào “ñền ơn ñáp nghĩa” vào dịp kỷ niệm 63 năm
ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2010). Tăng cường phổ biến các chủ
trương của ðảng và Nhà nước ñến người dân; phát ñộng sâu rộng và chú trọng chất
lượng phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” và phong trào xây

