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pháp ñấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, nêu cao
trách nhiệm người ñứng ñầu ở các cấp, các ngành, các cơ quan, ñơn vị trong việc tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ñược giao; xử lý nghiêm những trường hợp
tiêu cực, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Xây dựng Quy chế phối hợp triển khai
thực hiện các Quyết ñịnh xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực ñảm bảo thực
thi ñúng quy ñịnh pháp luật.
8. Tăng cường công tác phòng thủ, sẵn sàng chiến ñấu, nắm chắc tình hình ở
ñịa bàn, chủ ñộng phát hiện và xử lý kịp thời, không ñể xảy ra ñiểm nóng. Thực hiện
tốt công tác phối hợp giữa 3 lực lượng theo Nghị ñịnh số 77/2010/Nð-CP ngày
12/7/2010 của Chính phủ. Triển khai công tác ñóng quân canh phòng giáp ranh với
huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận. Thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi thanh
niên nhập ngũ, tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao quân ñợt 2/2015 ñảm bảo chỉ tiêu
và chất lượng. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các ñối tượng
theo quy ñịnh. Xây dựng phương án ñảm bảo an toàn tuyệt ñối ðại hội ðảng bộ
huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh
trật tự trên các lĩnh vực, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh
doanh có ñiều kiện, vận ñộng thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, hung khí tự tạo các loại và
phòng chống cháy nổ; phối hợp và tăng cường quản lý lao ñộng là người nước ngoài
trên ñịa bàn huyện. ðẩy mạnh các biện pháp ñấu tranh, phòng chống tội phạm, ñặc
biệt là các tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, các hoạt ñộng bảo kê; ngăn chặn
và từng bước ñẩy lùi các tệ nạn xã hội, ñặc biệt là tệ nạn ma túy. Thực hiện có hiệu
quả công tác ñảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự ñô thị; kiềm chế, làm giảm tai
nạn giao thông trên cả 3 mặt.
ðiều 3. Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện
tốt Nghị quyết này.
ðiều 4. Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện, các Ban Hội ñồng nhân dân
huyện và các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ của
mình tăng cường ñôn ñốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Tuy Phong khóa VII, kỳ
họp thứ 13 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày
kể từ ngày thông qua./.
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