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- Thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả quản lý điều
hành của bộ máy chính quyền các cấp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực và có phẩm chất tốt, tận tụy
phục vụ nhân dân. Chuẩn bị tốt nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại
hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tập trung chỉ đạo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính;
phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thu ngân sách;
xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm đảm bảo chất
lượng và tiến độ đề ra. Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế xã hội, nhất là đối với các xã, thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính.
Kịp thời xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và công chức cấp xã.
- Phát huy tính sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc nâng cao chất lượng quản lý điều
hành của UBND từ huyện đến xã. Phát huy tính chủ động trong công việc của các
phòng ban đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành
viên, động viên sức mạnh toàn dân đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015 đã đề ra.
- Tăng cường phối hợp với Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể, tạo điều kiện để
Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền theo quy chế phối hợp đã ký kết.
Điều 2. HĐND huyện giao UBND huyện cụ thể hóa và chỉ đạo các cơ quan, đơn
vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. Trong quá trình thực
hiện Nghị quyết nếu có những vấn đề phát sinh, UBND huyện phối hợp với Thường trực
HĐND huyện để giải quyết và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.
Điều 3. HĐND huyện giao Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND huyện đôn
đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày được HĐND
huyện thông qua.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Tuyên Hóa khóa X, kỳ họp thứ 11 thông
qua ngày 25 tháng 12 năm 2014./.
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