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phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là
những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng;
- Thường xuyên củng cố nâng chất lượng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân
quân tự vệ và dự bị động viên. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2007, bảo đảm
chất lượng.
4. Tiếp tục củng cố, tổ chức bộ máy đi đôi với cải cách hành chính và thực
hiện nghiêm túc cuộc đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí:
- Tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực,
nhất là đất đai, rừng, tài chính, xây dựng cơ bản; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng
tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” bảo đảm giải
quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng hạn, đúng luật; gắn với thực hiện tốt
quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
và kiến nghị của cử tri; chú trọng giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng về đất
đai, rừng. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí, đề cao vai trò người đứng đầu và công tác tự kiểm tra ở cơ sở;
phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm;
- Đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh việc phân công, phân cấp giữa huyện và
xã cho phù hợp, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau;
thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ.
Điều 3. Giao trách nhiệm cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt
Nghị quyết này.
Điều 4. Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện và đại biểu
HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường đôn đốc và giám sát
việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Hàm Thuận Bắc khóa VI, kỳ họp thứ 7
thông qua ngày 21/12/2006 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.
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