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- Cùng với các chương trình ñầu tư phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng xã
hội, công trình phúc lợi xã hội; phải thực hiện tốt các chính sách tạo việc làm, mở rộng
hình thức dạy nghề, hỗ trợ cho vay ñể học nghề góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập;
- Tiếp tục ñẩy mạnh phong trào “ðền ơn ñáp nghĩa”; thực hiện tốt các chính
sách an sinh xã hội với người có công, gia ñình chính sách; ñối tượng người nghèo,
hộ cận nghèo gắn với các giải pháp giảm nghèo bền vững;
- Tạo ñiều kiện phát triển các dịch vụ công theo quy ñịnh của pháp luật ñể phục
vụ nhu cầu ña dạng của nhân dân. Phấn ñấu giải quyết việc làm bình quân 2.500 2.700 lao ñộng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 0,5 %/năm.
8. Tăng cường quốc phòng - an ninh, ñảm bảo chính trị - xã hội ổn ñịnh, tạo
môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội:
a) Tiếp tục thực hiện có kết quả “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia” và
“Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc
phòng - an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với
củng cố xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng vũ trang. Coi trọng giáo
dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Nắm chắc
tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến ñấu, phòng chống có hiệu quả âm
mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật ñổ của các thế lực thù ñịch, giữ vững ổn ñịnh
chính trị trong mọi tình huống;
b) Bảo ñảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường
quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia
về phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người; kiên quyết ñấu tranh, triệt phá các
băng nhóm tội phạm; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát
luật; quyết liệt thực hiện nhiệm vụ ñảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với trật tự
ñô thị; phấn ñấu thực hiện tốt mục tiêu “03 không”, “02 kiềm chế”.
9. Xây dựng, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý, ñiều hành của
bộ máy nhà nước ở ñịa phương:
a) Tiếp tục kiện toàn về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy phù hợp chức
năng, nhiệm vụ của các ñơn vị ñể ñảm ñương nhiệm vụ ñược giao gắn với thực hiện
công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, ñảm bảo ñiều hành tập trung,
thống nhất, thông suốt có hiệu lực. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng
của cơ quan nhà nước gắn với việc ñổi mới phương thức ñiều hành, tạo sự công khai
minh bạch trong công tác quản lý nhà nước; thực hiện tốt chế ñộ công vụ, công tác

