16

CÔNG BÁO/Số 07+08/Ngày 21-01-2015

trường văn hóa lành mạnh; ñẩy mạnh phong trào hoạt ñộng thể dục thể thao - văn
nghệ quần chúng;
d) Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách ñền ơn ñáp nghĩa, người
có công, giảm nghèo bền vững, tiếp tục tạo ñiều kiện chăm lo, cải thiện nhà ở ñối với
gia ñình có công, ñối tượng chính sách, hộ nghèo. Tích cực thực hiện các biện pháp
bảo ñảm tái hòa nhập cộng ñồng ñối với người chấp hành xong án phạt tù theo chủ
trương của Chính phủ.
3. Về quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội:
Tiếp tục ñẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ Quốc trong
tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu 3 giảm; mở rộng hoạt ñộng ñiều trị
thay thế bằng Methadone; chủ ñộng kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh bảo ñảm giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, xã hội, không ñể phát sinh ñiểm nóng, khiếu
kiện ñông người. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo. Hoàn thành
nhiệm vụ quân sự quốc phòng, ñịa phương, nhiệm vụ giao quân năm 2015; chú trọng
công tác sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển ñảo.
4. Xây dựng chính quyền:
Tiếp tục củng cố, kiện toàn ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo quản lý các phòng, ban
ñơn vị ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ñược giao trước và sau ðại hội ðảng bộ thị xã và
cơ sở. Nâng cao công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh. ðẩy mạnh phong trào thi ñua yêu nước thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ năm 2015. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU ngày
01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 và
Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013; chấn chỉnh phương pháp và lề lối làm việc tạo
chuyển biến rõ nét về ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức chấp hành chế ñộ công vụ, tinh
thần phục vụ nhân dân theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 23/5/2011 của Ban Thường vụ
Thị ủy.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính của thị xã giai ñoạn
2011 - 2015, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn. Thường xuyên rà soát và tập trung giải quyết tốt
ñơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc nổi cộm tồn ñọng. Tăng cường trách nhiệm người
ñứng ñầu gắn với ñẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
thực hành tiết kiệm.
ðiều 2. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân thị xã La Gi tổ chức triển khai
thực hiện tốt Nghị quyết này.

