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phòng, chống dịch cúm A/H1N1 và dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm ở người theo chỉ
ñạo của UBND tỉnh. Chỉ ñạo tổ chức triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh
sản, kế hoạch hóa gia ñình ñợt II/2009. Tiếp tục bảo ñảm ổn ñịnh ñời sống nhân dân
thông qua việc ñẩy mạnh công tác xóa ñói, giảm nghèo và giải quyết việc làm, xuất
khẩu lao ñộng. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và các lĩnh vực khác về hỗ trợ
người nghèo, hộ thuộc diện chính sách, hộ cận nghèo, hộ bị thiên tai, người lao ñộng
có thu nhập thấp, chương trình tín dụng ưu ñãi cho các ñối tượng nghèo và các chính
sách hỗ trợ khác. Chủ ñộng và tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của ñịa
phương và các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2009.
- Tăng cường công tác bảo vệ an ninh vùng biển, tập trung lực lượng, phương
tiện ñấu tranh phòng, chống tàu thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải trái phép. ðấu
tranh ngăn chặn việc sử dụng vật liệu nổ ñánh bắt hải sản. Chú trọng công tác phòng,
chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc,
quyết liệt Nghị quyết 32 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm hạn chế
tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; thực hiện cuộc vận ñộng "toàn dân tham gia
giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các khu dân cư, các trường học, cơ quan, ñơn
vị". Tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2010. Chỉ
ñạo công tác diễn tập chiến ñấu trị an cho xã An Hải.
- Duy trì và nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch ñã ñề ra.
- Thực hiện chính sách hỗ trợ ñối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh ñạo
quản lý ñược ñiều ñộng, luân chuyển; chính sách nghỉ việc, thôi việc ñối với cán bộ
chủ chốt cấp xã. Thu hút sinh viên tốt nghiệp ñại học về công tác ở cấp xã theo cơ
chế của UBND tỉnh ñã ban hành. Tiếp tục ñổi mới công tác tổ chức và cán bộ; mạnh
dạn trong sắp xếp, bố trí ñội ngũ cán bộ ở các phòng ban, UBND các xã ñể ñủ sức
ñảm ñương, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai ñoạn mới.
- Giao cho UBND huyện chỉ ñạo các phòng ban chức năng khẩn trương lập các
thủ tục ñể tiến hành cổ phần hoá Tàu cao tốc Lý Sơn.
ðiều 2. Giao cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
ðiều 3. Thường trực HðND, các Ban Hội ñồng nhân dân và ñại biểu HðND
thường xuyên kiểm tra, ñôn ñốc, giám sát thực hiện Nghị quyết ñạt hiệu quả.
HðND huyện kêu gọi các cấp, các ngành, quân và dân trong huyện nêu cao
tinh thần yêu nước, ñoàn kết một lòng dưới sự lãnh ñạo của ðảng, ra sức vượt qua
khó khăn thử thách, phấn ñấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2009, tạo tiền ñề
phát triển cho những năm tiếp theo.
Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày thông qua.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện khoá IV, kỳ họp thứ 14
thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2009./.
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