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9. Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin lưu động, hoạt động văn hóa văn
nghệ, chiếu phim phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đầu tư trang thiết bị nâng cao
chất lượng truyền thanh, truyền hình, thời lượng và chất lượng phát thanh - truyền
hình nâng lên một bước.
10. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng,
người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện các giải pháp và chính sách
thiết thực trong giải quyết và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn. Nâng cao
hơn nữa chất lượng xóa đói giảm nghèo.
11. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chống tham
nhũng, buôn lậu và các tệ nạn xã hội khác, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm tra, kiểm soát về thực hiện an toàn giao
thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
12. Tiếp tục tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng bê tông hóa các tuyến
đường giao thông nông thôn, vùng lúa chất lượng cao, xóa đói, giảm nghèo, phát
triển chợ trên địa bàn huyện đến năm 2015; hoàn thành công tác phê duyệt Quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020; từng ngành, địa
phương tiến hành rà soát các chỉ tiêu đã đăng ký nhiệm vụ năm 2012 để xây dựng
các giải pháp hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2012.
13. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách
năm 2013; tổ chức kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành, đánh giá tình hình thực hiện
nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012, bàn giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013.
Điều 3. Giao trách nhiệm cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết này.
Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các
đại biểu HĐND huyện giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội đồng
nhân dân huyện về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh khóa VII, kỳ
họp thứ 4 thông qua ngày 12/7/2012 và có hiệu lực sau 07 ngày./.
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