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tác kiểm tra các dự án ñầu tư ñã ñược giao ñất, cho thuê ñất; kiên quyết kiến nghị
thu hồi ñối với các dự án vi phạm tiến ñộ sử dụng ñất so với Luật ñịnh. Tổ chức
ñấu giá công khai quyền sử dụng ñất hoặc các cơ sở nhà ñất theo phương án sắp
xếp lại, xử lý các cơ sở nhà ñất thuộc sở hữu nhà nước.
5.6. Chủ ñộng phòng chống thiên tai:
Lồng ghép nhiều nguồn lực khôi phục hệ thống cơ sở hạ tầng chủ yếu, ñặc biệt
là hệ thống thủy lợi, giao thông, hồ ao nuôi trồng thủy sản, các cở sở hạ tầng phục vụ
y tế, giáo dục, ñáp ứng kịp thời nhu cầu về giống cây, con cho sản xuất. Qui hoạch
xây dựng các khu dân cư mới, các công trình phúc lợi công cộng phải ñảm bảo ứng
cứu kịp thời, xử lý tại chỗ, chung sống an toàn với lụt bão. Xây dựng hoàn chỉnh các
phương án chủ ñộng phòng chống lụt bão, có phân công cụ thể theo ñịa bàn, tăng
cường phương tiện ứng cứu và triển khai diễn tập.
5.7. ðẩy mạnh cải cách hành chính:
ðơn giản hóa thủ tục hành chính, rà soát các thủ tục hành chính không còn
phù hợp ñể bãi bỏ, xúc tiến việc ñầu tư xây dựng phòng làm việc của bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả của huyện và cấp xã theo quy ñịnh. Tiếp tục kiện toàn và ổn
ñịnh bộ máy theo Nghị ñịnh 14/2007/Nð-CP, nâng cao chất lượng cán bộ, công
chức, viên chức cấp huyện, xã. Chú trọng kiện toàn mạnh mẽ chức danh công chức
cấp xã ñạt chuẩn theo quy ñịnh. Chỉ ñạo thực hiện tốt công tác tôn giáo, quản lý
nhà nước về văn thư-lưu trữ và ñào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ, cử cán bộ
theo học các lớp chuyên viên hành chính, tin học.
Xây dựng quy chế làm việc, hoạt ñộng trên các lĩnh vực quan trọng từ huyện
ñến xã. ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng tốt và khai thác triệt ñể
mạng WAN vào hoạt ñộng hành chính, ñáp ứng nhu cầu công việc trong thời ñại
mới, tổ chức tập huấn sử dụng công nghệ thông tin cho cấp xã ñi ñôi với tăng
cường ñầu tư trang thiết bị.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy
ñịnh của cấp trên, pháp luật của Nhà nước; ñẩy mạnh công tác hướng dẫn, tổ chức
kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tại các cơ quan ñơn vị
thuộc UBND huyện. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND huyện.
Chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, tạo chuyển biến ñồng bộ
trong toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện ñến cơ sở.
5.8. Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế - xã hội với an ninh quốc phòng; an
ninh quốc phòng với kinh tế - xã hội:
Trong mọi lúc, mọi nơi, trên tất cả các lĩnh vực phải thường xuyên nâng cao
nhận thức, xác ñịnh rõ vị trí xung yếu về ANQP của huyện; từ ñó, ñề cao cảnh
giác, nhằm bảo ñảm ổn ñịnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
ñịa bàn ñi ñôi với phát triển KT- XH bền vững. Tổ chức tốt công tác diễn tập khu
vực phòng thủ tại Huyện trong năm 2009.
ðiều 2. Về tổ chức thực hiện
Giao Ủy ban Nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết; cụ thể hóa
bằng các kế hoạch, chương trình hành ñộng cụ thể theo từng lĩnh vực, từng ngành

