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giữ chuẩn kết quả phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục tiểu học ñúng ñộ tuổi và
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở các xã, TT. Tiếp tục ñẩy nhanh và hoàn thiện cơ
sở vật chất trường học, nhất là các trường ñạt chuẩn quốc gia theo lộ trình và công
trình ñầu tư xây dựng mới.
Triển khai ñồng bộ Chương trình hành hành ñộng số 23-QN/HU ngày
26/01/2014 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI
về ñổi mới căn bản toàn diện giáo dục và ñào tạo, ñáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,
hiện ñại hóa trong ñiều kiện kinh tế thị trường, ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế;
b) Tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm
hàng hóa; thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; ñẩy
mạnh các hoạt ñộng thương mại, dịch vụ, du lịch, nâng chất lượng và mở rộng các
hoạt ñộng ñiểm du lịch Bàu Trắng. Triển khai kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
Nam ñáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ñất nước gắn với nâng cao chất lượng và
hiệu quả các hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và thông tin truyền
thông. Nâng cao chất lượng, ñưa phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống
văn hóa” vào thực chất;
c) Thực hiện ñầy ñủ, kịp thời các chính sách an sinh, xã hội, chăm lo tốt ñời
sống các gia ñình chính sách, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tập
trung ñào tạo nghề cho gắn với giải quyết việc làm cho lao ñộng nông thôn. Tăng
cường công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng, chăm sóc sức khỏe cho
nhân dân. Tập trung triển khai bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và ñẩy
mạnh vận ñộng bảo hiểm y tế toàn dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách dân
số và hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 6 tuổi ñạt chỉ tiêu ñề ra.
5. Tăng cường công tác giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng, củng cố quốc
phòng toàn dân, bảo ñảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình
hình ở ñịa bàn, chủ ñộng phát hiện và xử lý kịp thời, không ñể xảy ra ñiểm nóng. ðẩy
mạnh các giải pháp ñấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, nhất là phòng, chống ma
túy; tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba mặt.
Tích cực ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ñến với
nhân dân một cách hiệu quả. Thành lập Ban tiếp công dân ñể tiếp nhận và giải quyết
kịp thời các ñơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường giải quyết các ñơn
khiếu nại còn tồn ñọng kéo dài.

