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năm 2015 ñạt kế hoạch, trong ñó cần chú trọng về chất lượng chính trị và việc cử
ñảng viên nhập ngũ; tiếp tục ñảm bảo giữ vững trật tự an toàn xã hội; bằng nhiều biện
pháp kiềm chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, trộm cắp, ñánh nhau,
gây rối trật tự; ñảm bảo trật tự an toàn giao thông. Quản lý tốt hoạt ñộng các tổ chức
tôn giáo, tín ngưỡng trong tình hình mới hiện nay. Phấn ñấu ñạt 100% cơ quan, ñơn
vị ñạt chuẩn về quốc phòng - an ninh theo chỉ tiêu ñề ra từ ñầu năm.
10. ðẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ
chế “Một cửa” và “Một của ñiện tử liên thông” phấn ñấu giảm hồ sơ trễ hẹn không
quá 5% trên tổng số hồ sơ ñến hẹn theo chỉ tiêu giao từ ñầu năm; tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong lãnh ñạo, quản lý ñiều hành; Chủ tịch UBND huyện
và các xã tăng cường chỉ ñạo giải quyết kịp thời các vấn ñề bức xúc, ñơn thư khiếu
nại, tố cáo của nhân dân, không ñể tồn ñọng hoặc khiếu kiện vượt cấp. Tiếp tục quan
tâm chỉ ñạo sâu sát công tác ñấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác
tuyên truyền quán triệt pháp luật về phòng chống tham nhũng; ñẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh chủ ñề năm 2014. Thường xuyên tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ñối với người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị
nhằm ngăn chặn những dấu hiệu, hành vi tham nhũng trong các cơ quan, ñơn vị và
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt.
11. Phát ñộng mạnh mẽ phong trào thi ñua yêu nước, phát huy sức mạnh khối
ñại ñoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn ñấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
12. Chuẩn bị tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà
nước năm 2015, trình HðND huyện khóa X tại kỳ họp thứ 9 trước ngày 20/12/2014
theo ñúng Luật Ngân sách.
ðiều 3. Giao trách nhiệm cho UBND huyện triển khai tổ chức thực hiện tốt
Nghị quyết này.
ðiều 4. Thường trực HðND huyện, các ban HðND huyện, các tổ ñại biểu và
các ñại biểu HðND huyện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, ñã
ñược Luật Tổ chức HðND và UBND quy ñịnh, cần tăng cường theo dõi giám sát,
kiểm tra, ñôn ñốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược HðND huyện Phú Quý khóa X, kỳ họp thứ 8 thông
qua ngày 14/7/2014 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ñược thông qua./.
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