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ðẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các văn bản pháp luật về phòng, chống tham
nhũng ñến cán bộ, nhân dân. Tăng cường chỉ ñạo rà soát, bổ sung các giải pháp
phòng ngừa và ñẩy mạnh công tác thanh tra, tự kiểm tra phòng, chống tham nhũng,
lãng phí ở các cơ quan, ñơn vị; gắn với ñẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương
ñạo ñức Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện ñịnh kỳ chuyển ñổi vị trí công tác của công
chức, viên chức theo quy ñịnh của Chính phủ và UBND tỉnh.
5. Về quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội:
a) Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Hoàn thành tốt kế hoạch giao
quân năm 2016, ñảm bảo chất lượng. ðẩy mạnh giáo dục kiến thức quốc phòng – an
ninh . Xây dựng xã, thị trấn vững mạnh toàn diện. Thường xuyên củng cố, nâng chất
lượng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị ñộng viên; duy trì tốt chế ñộ trực sẵn sàng
chiến ñấu. Thực hiện tốt công tác diễn tập tác chiến trị an theo kế hoạch;
b) Tập trung bảo ñảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không ñể bị
ñộng, bất ngờ. Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng
cường các biện pháp ñấu tranh phòng, chống tội phạm; nắm bắt, phát hiện và xử lý
kịp thời những vấn ñề phát sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
ñịa bàn. Chủ ñộng mở các ñợt cao ñiểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Thực
hiện có hiệu quả công tác ñảm bảo an toàn giao thông, trật tự ñô thị; kiềm chế và tiếp
tục kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí;
c) Rà soát, giải quyết dứt ñiểm ñơn thư tồn ñọng; gắn với chỉ ñạo giải quyết ñơn
thư khiếu nại, tố cáo của công dân phát sinh ñạt từ 85% trở lên; hạn chế tình trạng
khiếu nại vượt cấp, không ñể phát sinh “ðiểm nóng”, khiếu kiện ñông người tại các
công sở. Làm tốt công tác tiếp công dân, công tác dân vận chính quyền, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện có hiệu quả việc ñối thoại
với nhân dân theo ñúng quy ñịnh.
ðiều 2. Giao UBND huyện xây dựng kế hoạch ñể tổ chức triển khai thực hiện
tốt Nghị quyết này.
ðiều 3. Thường trực HðND huyện, các Ban HðND huyện và các ñại biểu
HðND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược HðND huyện Hàm Thuận Bắc khóa VII, kỳ họp thứ
11 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ
ngày thông qua./.
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