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dựng thôn, khu phố văn hóa. Kiểm tra, khảo sát tình hình cơ sở vật chất trường lớp ñể
ñầu tư, nâng cấp, sửa chữa chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học 2010-2011; phối hợp
ñồng bộ ñể có biện pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học ở các cấp học. ðẩy
nhanh tiến ñộ xây dựng trường ñạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch ñã ñề ra. Tăng
cường các hoạt ñộng kiểm tra trên lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao tinh
thần trách nhiệm và tinh thần phục vụ của ñội ngũ y, bác sĩ trong công tác khám,
chữa bệnh cho nhân dân. Không ñể dịch bệnh xảy ra trên ñịa bàn huyện, ñặc biệt là
triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện ñạt và vượt chỉ
tiêu giải quyết việc làm và lao ñộng ñược ñào tạo nghề năm 2010. Ưu tiên ñầu tư phát
triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho các thôn ñồng bào dân tộc. Thực hiện tốt
chương trình xóa ñói giảm nghèo và chương trình hỗ trợ nhà ở, việc làm cho hộ
nghèo.
5. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. ðẩy mạnh phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh tổ quốc. ðấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; phòng,
chống các tệ nạn xã hội; bảo ñảm ổn ñịnh tình hình an ninh nông thôn và các vùng
rừng cao su; hạn chế tối ña tai nạn giao thông. Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu “3
giảm”.
6. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết ñơn thư khiếu nại tố cáo của công
dân ñúng quy ñịnh; tập trung giải quyết ñơn thư tồn ñọng; ñặc biệt chú ý giải quyết
nhanh những vụ việc khiếu kiện, tố cáo ñông người. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện
Chương trình hành ñộng về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan, ñịa phương. Tăng cường công tác quản
lý, giám sát việc kê khai thu nhập của cán bộ, công chức. Bảo ñảm việc kê khai phải
minh bạch, rõ ràng ñể cơ quan thuế kiểm tra tính thuế thu nhập cá nhân ñược chính
xác và ñầy ñủ.
7. Triển khai sâu rộng cuộc vận ñộng “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức
Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến về tinh thần, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục
vụ nhân dân. Thực hiện tốt công tác sắp xếp, củng cố tổ chức, bộ máy; nâng cao năng
lực ñội ngũ cán bộ công chức; thực hiện chế ñộ thủ trưởng trong các cơ quan hành
chính, phân ñịnh rõ trách nhiệm của người ñứng ñầu và tập thể lãnh ñạo các cấp; thực
hiện cải cách chế ñộ công vụ, công chức. Chấn chỉnh tác phong, lề lối, thái ñộ, giờ
giấc làm việc của cán bộ công chức. Giảm bớt hội họp, dành thời gian ñi cơ sở. Tăng
cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ñối với cán bộ và nhân dân
trên ñịa bàn. Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật; quan tâm ñẩy mạnh và
nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

