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doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ đúng quy định. Tăng
cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng xe chở quá tải, quá khổ,
nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và bảo vệ công trình giao thông. Duy trì và phấn
đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt.
11. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo theo quy định; tập trung giải quyết đơn thư tồn đọng; tăng cường theo dõi
tình hình, kịp thời giải quyết những vụ việc có dấu hiệu khiếu kiện đông người; đôn
đốc các xã, thị trấn trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động của UBND huyện về
thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Đẩy mạnh cải cách hành chính từ huyện đến xã, thị trấn; thực hiện tốt cơ chế
“Một cửa”, “Một cửa liên thông”. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức kiểm tra thực hiện
cải cách hành chính ở cơ sở; chấn chỉnh tác phong, lề lối, giờ giấc làm việc trong cán
bộ, công chức; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến địa bàn dân cư; đẩy
mạnh hoạt động hòa giải ở cơ sở và phát huy hiệu quả tủ sách pháp luật ở cấp huyện
và cơ sở. Đẩy mạnh công tác thi hành án.
12. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân
sách nhà nước năm 2016, gắn với kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2016 theo đúng tiến
độ quy định.
Điều 3. Giao trách nhiệm cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện
nghiêm túc Nghị quyết này.
Điều 4. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và các vị đại biểu
HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường đôn đốc và giám sát
thực hiện Nghị quyết HĐND huyện đề ra.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh khóa X, kỳ họp
thứ 11 thông qua ngày 10/7/2015 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày
thông qua./.
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