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các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, nhất là chi lương, chi cho các đối tượng chính
sách, chi cho công tác an sinh xã hội. Có kế hoạch thanh toán nợ bảo hiểm xã hội.
6. Tổ chức tốt khai giảng năm học mới 2013 - 2014 và “Ngày hội toàn dân đưa
trẻ đến trường”. Tiếp tục triển khai các chương trình y tế quốc gia, tăng cường các
biện pháp kiềm chế tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Thực hiện tốt các chính sách an sinh
xã hội và phúc lợi xã hội; thực hiện có kết quả công tác đào tạo nghề cho lao động
nông thôn, giải quyết việc làm, giảm nghèo. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt
động văn hóa, thể thao; chấn chỉnh, nâng chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
7. Chỉ đạo tốt công tác diễn tập tác chiến trị an cấp xã và chuẩn bị thực lực giao
quân năm 2014. Tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội; nắm chắc tình hình ở từng địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời,
không để xảy ra điểm nóng. Rà soát và tập trung giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại,
tố cáo, tranh chấp của công dân; thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế tai nạn
giao thông và xử lý có hiệu quả các tệ nạn xã hội.
8. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, ban và
UBND các xã, thị trấn. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27, 30 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, phát huy tốt vai trò người đứng đầu. Tiếp tục nâng cao chất lượng công
tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện
tử. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm các trường
hợp tiêu cực, nhũng nhiễu và thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
Điều 3. Giao trách nhiệm UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị
quyết này.
Điều 4. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và các vị đại biểu
HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên đôn đốc và giám sát
việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Hàm Thuận Bắc khóa VII, kỳ họp thứ 6
thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày
thông qua./.
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