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6. Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải
quyết công việc theo cơ chế một cửa gắn với củng cố, kiện toàn hệ thống chính quyền
cấp xã và các phòng, ban chuyên môn ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai ñoạn hiện
nay. Nâng cao trách nhiệm và tăng cường công tác phối hợp của các ngành, các cấp
chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện
nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 và Chỉ thị số 30-CT/TU ngày
08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát huy tốt vai trò của người ñứng ñầu.
ðẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xử lý nghiêm các trường
hợp tiêu cực, vi phạm trong thực thi công vụ. Tổ chức Hội nghị ñiển hình tiên tiến
cấp huyện lần thứ IV (2011-2015) theo Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ
Chính trị về việc tiếp tục ñổi mới công tác thi ñua, khen thưởng.
7. Phối hợp với Mặt trận, ñoàn thể trong kiểm tra, giám sát, thực hiện qui chế
dân chủ ở cơ sở, giải quyết có hiệu quả các vấn ñề bức xúc nảy sinh trong ñời sống xã
hội, ñáp ứng các quyền và lợi ích chính ñáng của nhân dân.
8. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết ðại hội ñại biểu ðảng bộ
huyện Bắc Bình lần thứ X (2010 - 2015) ñề ra và Nghị quyết số 11/2013/NQ-HðND
ngày 25/12/2013 của Hội ñồng nhân dân huyện khóa X, kỳ họp thứ 7 về nhiệm vụ
kinh tế - xã hội năm 2014, chủ ñộng ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch và ñề ra các giải
pháp triển khai thực hiện có hiệu quả, phấn ñấu ñạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ
trong năm 2014. ðồng thời chuẩn bị tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách năm 2015.
9. Hội ñồng nhân dân huyện thống nhất ñiều chỉnh chỉ tiêu giảm hộ nghèo và
giảm chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2014 theo ñề nghị của Ủy ban nhân dân huyện
tại Tờ trình số 223/TTr-UBND, ngày 18/6/2014.
ðiều 3. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực
hiện Nghị quyết này.
ðiều 4. Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện, các ban Hội ñồng nhân huyện
và các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình có
trách nhiệm ñôn ñốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khoá X, kỳ họp thứ 8
thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày thông
qua tại kỳ họp./.
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