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3. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội:
- Nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình
hình mới; thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ. Phát huy mạnh
mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nhất là phong trào quần chúng bảo
vệ an ninh tổ quốc; tăng cường các biện pháp ñấu tranh phòng, chống tội phạm, ñặt
biệt là tình hình thanh, thiếu niên thành lập băng, nhóm ñánh nhau gây mất an ninh
trật tự và tệ nạn ma túy. Thực hiện có hiệu quả công tác ñảm bảo an toàn giao thông,
trật tự ñô thị; kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt so với năm 2013.
Thực hiện tốt quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng
thủ trên ñịa bàn huyện.
4. Công tác xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí:
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn các ñơn vị quản lý Nhà nước cấp huyện và cấp
xã. Tiếp tục ñẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính,
ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác cải cách thủ tục hành chính và phục vụ cho công tác chỉ ñạo, ñiều hành nhằm
nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện Một cửa,
Một cửa liên thông, “Một cửa ñiện tử”; thực hiện tốt việc kiểm soát và tiếp nhận, giải
quyết những kiến nghị về thủ tục hành chính của tổ chức và công dân;
- Tăng cường trách nhiệm và phát huy vai trò người ñứng ñầu, ñẩy mạnh công
tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng cơ
quan, ñơn vị và ñịa phương gắn với ñẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương ñạo
ñức Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện ñịnh kỳ chuyển ñổi công tác của cán bộ, công
chức, viên chức trong từng cơ quan, ñơn vị theo qui ñịnh của Chính phủ gắn với củng
cố, kiện toàn ñội ngũ cán bộ, nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc,
ý thức chấp hành, phát huy tính năng ñộng, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ của ñội
ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Chỉ thị 27/CT-TU ngày 01/10/2012 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy;
- ðẩy mạnh phong trào thi ñua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu,
nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
ðiều 2. Giao trách nhiệm cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết này.
ðiều 3. Thường trực HðND huyện, các ban của HðND huyện và các ñại biểu
HðND huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm ñôn ñốc, giám sát
việc thực hiện Nghị quyết này.

