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a) Tổ chức tuyên truyển phổ biến nội dung Nghị quyết này trong cán bộ, ðảng
viên và tầng lớp nhân dân ñể nâng cao nhận thức, tích cực tham gia xây dựng và phát
triển thị trấn;
b) Tập trung tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, có những chính sách, giải pháp
phù hợp ñể huy ñộng các nguồn vốn ñầu tư xây dựng và phát triển thị trấn; trong ñiều
kiện nguồn vốn ngân sách hạn chế cần phải huy ñộng nguồn lực từ các tổ chức, cá
nhân; tranh thủ các nguồn vốn từ các dự án tài trợ;
c) Tập trung cho công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ñất ñai, trật tự xây
dựng, ñô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Quản lý ñất ñai chặt chẻ, có giải
pháp khai thác tốt các nguồn thu từ quỹ ñất ñi ñối với với việc ñảm bảo quỹ ñất ñể
xây dựng và phát triển trong tương lai;
d) Nâng cao vai trò trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND huyện, tập trung củng cố tổ chức bộ máy quản lý, tập trung ñào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình ñộ cho ñội ngũ cán bộ công chức của thị trấn nhằm ñáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ phát triển ñô thị.
ðiều 2. Giao trách nhiệm UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết này.
ðiều 3. Thường trực HðND, các Ban HðND các vị ñại biểu HðND huyện
giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược HðND huyện Tánh Linh khóa VIII, kỳ họp thứ 2
thông qua ngày 26/7/2016 và có hiệu lực từ ngày 02/8/2016./.
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