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3. Tập trung chỉ ñạo các ngành liên quan và ñịa phương thực hiện thu ngân
sách 6 tháng cuối năm 2016 ñạt và vượt kế hoạch ñề ra; chỉ ñạo rà soát, nắm chắc ñối
tượng, ñưa vào quản lý thuế tất cả các hộ kinh doanh, tránh bỏ sót; tổ chức thu ñúng,
thu ñủ và kịp thời các nguồn thu phát sinh trên ñịa bàn; tăng cường công tác ñốc thu
nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh. Rà soát, quản lý chặt
chẽ các khoản chi, bảo ñảm ñúng dự toán ñược giao theo ñúng chế ñộ quy ñịnh, thực
hiện tiết kiệm trong chi tiêu công.
4. Tập trung rà soát, cấp Giấy chứng nhận lần ñầu ñối với diện tích ñất chuyển
ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng ñể sớm hoàn thành chỉ tiêu giao với diện tích 500 ha;
tiếp tục ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện dự án ño ñạc tổng thể; hoàn thành ñiều chỉnh quy
hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch sử dụng ñất năm 2017 của huyện. Tăng
cường kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, môi trường.
5. Tiếp tục huy ñộng các nguồn vốn ñầu tư kết cấu hạ tầng trong xây dựng
nông thôn mới, phục vụ kiểm tra giám sát lãnh ñạo, chỉ ñạo xây dựng nông thôn mới
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các cụm công nghiệp; ñôn ñốc Dự án du lịch sinh thái
Thác Bà; thu hút ñầu tư phát triển du lịch Biển Lạc, Núi Long, nhà hàng khách sạn tại
Nhà khách UBND huyện cũ. Tích cực mời gọi ñầu tư nhà máy nước sạch phục vụ
sinh hoạt cho nhân dân theo hình thức ñầu tư - khai thác - chuyển giao; khẩn trương
ñôn ñốc phối hợp triển khai Nhà máy xử lý rác thải Thanh Long tại Gia An.
6. Tiếp tục ñổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chuẩn bị tốt các
cơ sở vật chất ñưa vào phục vụ năm học 2016 - 2017. ðẩy nhanh xây dựng cơ sở vật
chất trường học ñể ñạt tiêu chí trường chuẩn Quốc gia. Thực hiện tốt các chương
trình về y tế; công tác phòng chống dịch bệnh; các hoạt ñộng văn hóa, thể thao, ñẩy
mạnh phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” ñi vào thiết thực.
7. Thực hiện ñầy ñủ, kịp thời các chế ñộ, chính sách xã hội; thực hiện các giải
pháp thiết thực trong giải quyết và giới thiệu việc làm cho lao ñộng nông thôn. Nâng
cao hơn nữa hiệu quả công tác giảm nghèo.
8. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp ñồng bộ cải cách thủ tục hành chính;
củng cố công tác tổ chức bộ máy lãnh ñạo các phòng, ban, các ñịa phương sau khi bầu
cử Hội ñồng nhân dân các cấp; bổ sung quy chế, phân công trách nhiệm của UBND
huyện, các xã, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn theo ñúng Luật Tổ chức chính
quyền ñịa phương. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo ñúng quy ñịnh. Tăng cường thực
hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
9. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn huyện, thực
hiện diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; duy trì

