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ñộng của các Tổ ñoàn kết khai thác hải sản xa bờ. Chủ ñộng xây dựng các phương án
phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tích cực tranh thủ nguồn vốn Trung ương ñể
tiếp tục thi công kè chống biển xâm thực ðức Long - giai ñoạn 2.
2. Về xây dựng cơ bản:
a) Tập trung hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch ñề
ra trong năm 2015, trong ñó duy trì giữ vững Thiện Nghiệp ñạt chuẩn xã nông thôn mới
và Phong Nẫm hoàn thành 19 tiêu chí ñạt chuẩn nông thôn mới, Tiến Lợi, Tiến Thành
hoàn thành các tiêu chí theo chỉ tiêu; ñồng thời triển khai thực hiện các công việc ñể làm
cơ sở cho việc hoàn thành xây dựng nông thôn mới xã Tiến Lợi năm 2016;
b) Tập trung chỉ ñạo ñẩy nhanh tiến ñộ xây dựng cơ bản, nhất là các công trình
chào mừng ðại hội ðảng các cấp, công trình trọng ñiểm, bức xúc, các công trình phổ
cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, công trình xây dựng nông thôn mới ở xã Phong Nẫm,
các công trình Nhà nước hỗ trợ vốn ñầu tư, giao thông nông thôn. Thực hiện tốt việc
thu hồi, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên ñịa bàn, trong ñó ñặc biệt chú ý
ñường Lê Duẩn, ñại lộ Hùng Vương.
3. Về quản lý ñô thị, tài nguyên, môi trường:
a) Hoàn thành việc ñiều chỉnh quy hoạch phân khu Nam - Bắc sông; phối hợp xác
ñịnh vị trí ñể di dời các cơ sở thu mua phế liệu ra ngoại thành. Hoàn thành chỉ tiêu cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất theo ðề án 920 của tỉnh;
b) Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ñô thị, ñất ñai, vệ sinh
môi trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong ñó, chú ý quản lý hạ tầng ñô
thị, trật tự xây dựng, trật tự buôn bán lấn chiếm lòng lề ñường vỉa hè, rác thải, nước thải
gắn với xây dựng nếp sống văn minh ñô thị.
4. Về văn hóa - xã hội:
Tiếp tục thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa - xã
hội.
5. Về quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền:
a) Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ñịa phương
năm 2015; trong ñó, hoàn thành chỉ tiêu giao quân và ñảm bảo chất lượng theo quy
ñịnh. Nâng cao hiệu quả ñiều tra, khám phá án, nhất là trọng án, giảm thiểu phạm pháp
hình sự và tai nạn giao thông cả 3 mặt;
b) Tập trung giải quyết ñơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ñảm bảo ñạt ít
nhất 85% theo quy ñịnh, nhất là các ñơn thư tồn ñọng, kéo dài. Tiếp tục thực hiện cải

