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Có kế hoạch nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ và y ñức cho ñội ngủ
cán bộ y bác sỉ, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám và ñiều trị bệnh cho
dân;
Tiếp tục ñẩy mạnh các hoạt ñộng văn hoá thông tin, thể dục thể thao, truyền
thanh phát lại truyền hình, kịp thời tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách
của ðảng và pháp luật của Nhà nước ñến các khu dân cư, và phục vụ ñời sống tinh
thần cho nhân dân.
Kịp thời giải quyết chế ñộ cho các ñối tượng chính sách và các vấn ñề xã hội
bức xúc phát sinh trong ñịa bàn huyện.
Tăng cường hoạt ñộng ban chỉ ñạo xoá ñóa giảm nghèo của huyện và xã, kịp
thời triển khai thực hiện các chương trình dự án thuộc chương trình xoá ñói giảm
nghèo ñảm bảo theo tiến ñộ kế hoạch ñề ra, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục
vụ cho công tác xoá ñoá giảm nghèo của huyện.
3. An ninh - Quốc phòng
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng chống
tội phạm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc
trong tình hình mới, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo môi
trường chính trị ổn ñịnh cho phát triển kinh tế. Tăng cường công tác an toàn giao
thông ñể hạn chế và ñầy lùi tai nạn giao thông trong huyện.
Củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thực hiên tốt cuộc diễn tập vận
hành cơ chế cấp huyện (có thực binh).
- Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính giai ñoạn 2006 – 2010,
tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các ban ngành, ñoàn thể ở ñịa phương ñảm
bảo nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước. Tiếp tục thực hiện Quyết
ñịnh 19/2003/Qð-UB của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương kỷ luật trong chỉ ñạo
ñiều hành, quản lý hành chính trong cơ quan nhà nước.
ðiều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
ðiều 3. Thường trực HðND huyện, các Ban HðND, các thành viên HðND có
kế hoạch giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết ñạt hiệu quả.
Nghị quyết này ñã ñược kỳ họp thứ 11 HðND huyện khoá IX nhiệm kỳ (20042009) thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày
thông qua kỳ họp./.
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