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bước xây dựng thị xã thân thiện, văn minh, hiện ñại theo tinh thần Nghị quyết Hội
nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
Nam ñáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ñất nước”. Tăng cường công tác quản lý
nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa xã hội; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền,
giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân; tiếp tục ñẩy mạnh và
ñưa phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” ñi vào chiều sâu và
có hiệu quả thiết thực. Thúc ñẩy phát triển phong trào thể dục - thể thao, văn hóa văn nghệ quần chúng;
d) Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách ñền ơn ñáp nghĩa, người
có công, giảm nghèo bền vững, tiếp tục tạo ñiều kiện chăm lo, cải thiện nhà ở ñối với
gia ñình có công, ñối tượng chính sách, hộ nghèo. Phấn ñấu hoàn thành việc phụng
dưỡng, ñỡ ñầu ñối với hộ gia ñình có công và hộ nghèo, neo ñơn theo Chỉ thị số 44CT/TU ngày 05/02/2015 của Thị ủy.
3. Về quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội:
Triển khai ñồng bộ các biện pháp giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn
xã hội, chú ý an ninh nông thôn. Bảo ñảm an toàn tuyệt ñối ðại hội ðảng toàn quốc
lần thứ XII của ðảng; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; hoàn thành
công tác giao quân năm 2016; khảo sát, quy hoạch thao trường bắn cấp thị xã và cấp
xã; có giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, tệ nạn ma túy, mại dâm.
Tập trung giải quyết ñơn thư khiếu nại, tố cáo ñạt tỷ lệ trên 85% ñối với ñơn
thư mới phát sinh; giải quyết dứt ñiểm các vụ việc nổi cộm, tồn ñọng; hạn chế thấp
nhất các khiếu nại, tố cáo ñông người, vượt cấp. Thực hiện công tác quản lý nhà nước
về tôn giáo ñúng theo quy ñịnh pháp luật.
4. Về công tác xây dựng chính quyền và phòng chống tham nhũng, lãng phí:
Tiếp tục củng cố kiện toàn ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo các phòng, ban ñơn vị; chỉ
ñạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc chuyển ñổi vị trí công tác ñối với cán bộ, công
chức, viên chức theo quy ñịnh. ðẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai minh bạch các thủ tục hành
chính; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27, 30, 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nâng cao trình ñộ, năng lực cho ñội ngũ công chức, viên chức cả về chuyên môn
nghiệp vụ và phẩm chất chính trị. ðẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt ñộng của các cơ quan nhà nước gắn với việc ñổi mới phương thức ñiều hành
của hệ thống hành chính. Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tốt
hồ sơ, thủ tục cho tổ chức và công dân. Từng bước ñẩy mạnh xây dựng và phát triển
chính quyền ñiện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ.

