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với nâng chất lượng khám chữa bệnh. Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế
cơ sở. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không ñể dịch bệnh nguy hiểm
xảy ra; làm tốt công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em. Chú trọng công tác
truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia ñình. Nâng cao trình ñộ
chuyên môn, y ñức, tinh thần trách nhiệm, thái ñộ phục vụ của nhân viên y tế ;
c) Tăng cường và nâng chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, cổ ñộng
phục vụ các nhiệm vụ chính trị, nhất là tuyên truyền phục vụ ðại hội ðảng toàn quốc
lần thứ XII, cuộc bầu cử ñại biểu Quốc hội khóa XIV và ñại biểu HðND các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021. ðẩy mạnh các hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, thể thao quần
chúng; nâng chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống
văn hóa” theo hướng thực chất. Thực hiện tốt xã hội hóa các hoạt ñộng văn hóa, thể
dục, thể thao ;
d) Thực hiện ñầy ñủ, ñúng quy ñịnh các chính sách, chế ñộ ñối với người có
công, người nghèo, hộ nghèo và ñối tượng bảo trợ xã hội. Quan tâm chỉ ñạo thường
xuyên công tác cứu trợ xã hội, nhất là các vùng khó khăn và vùng ñồng bào dân tộc
thiểu số do ảnh hưởng của hạn hán. Huy ñộng tốt các nguồn lực xã hội ñầu tư cho
công tác giảm nghèo.
3. Xây dựng nông thôn mới:
ðẩy mạnh hơn nữa tiến ñộ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới; trong ñó tập trung, dồn sức cho các xã Hàm Chính và Hàm
Hiệp ñể ñảm bảo ñạt chuẩn vào cuối năm 2016, ñi ñôi với giữ và nâng chuẩn ở 04 xã
ñã ñược công nhận và ñẩy mạnh thực hiện các tiêu chí ở các xã còn lại, phấn ñấu
hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi ñua
“Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, khơi dậy ý thức tự giác của cộng
ñồng, phát huy ñúng mức vai trò chủ thể của người dân trong tham gia xây dựng
nông thôn mới, nhất là phong trào “Sáng, xanh, sạch, ñẹp, an toàn”, làm thủy lợi nội
ñồng, giao thông nông thôn…
4. Về xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí:
a) Tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử ñại biểu Quốc hội khóa XIV và ñại
biểu HðND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ
máy, ñội ngũ công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và
trách nhiệm của người ñứng ñầu các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn;
gắn với nâng cao năng lực cụ thể hóa, thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy,
HðND huyện ñã ñề ra. Thường xuyên tổ chức kiểm tra công vụ, công chức, cải cách
hành chính và Chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục ñẩy mạnh và nâng cao
hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

