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tác phong, giờ giức làm việc, ý thức chấp hành, phát huy tính năng ñộng sáng tạo trong
thực thi công vụ. Tăng cường trách nhiệm của người ñứng ñầu các ngành, các ñịa
phương. Tổ chức thực hiện tốt Chương trình Cải cách hành chính giai ñoạn 2011 2020. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các
cơ quan Nhà nước tại các cơ quan ban ngành và UBND các xã, thị trấn;
- Xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ.
ðẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí
trong từng ñơn vị và ñịa phương gắn với ñẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm
gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”.
ðiều 2. Giao trách nhiệm cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết này theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu UBND
huyện có ñề nghị ñiều chỉnh bổ sung, HðND huyện ủy quyền cho Thường trực
HðND huyện và các ban HðND huyện căn cứ quy ñịnh của pháp luật ñể quyết ñịnh
việc ñiều chỉnh bổ sung và báo cáo HðND huyện trong kỳ họp gần nhất.
ðiều 3. Thường trực HðND huyện, các ban HðND huyện, các tổ ñại biểu
HðND huyện và các ñại biểu HðND huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám
sát việc triển khai và thực hiện nghị quyết HðND huyện về Kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội năm 2014.
Nghị quyết này ñã ñược HðND huyện Tánh Linh khóa VII, kỳ họp lần thứ 7
thông qua ngày 19/12/2013 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.
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