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Nghĩa Hành, Bình Sơn và tổ chức thí ñiểm liên thông ñến cấp xã tại một số huyện. Thực hiện kế
hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2016, chú trọng thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ theo
quy ñịnh ñể phòng ngừa phát sinh tham nhũng. Nâng cao trách nhiệm hiệu quả công tác theo dõi,
ñôn ñốc, kiểm tra thực hiện kết luận, quyết ñịnh xử lý về thanh tra. Tập trung giải quyết những
vụ việc phức tạp, gay gắt, những vụ việc ñông người tham gia.
p) Triển khai Kế hoạch hành ñộng về hội nhập quốc tế, tăng cường quản lý các hoạt ñộng
thông tin tuyên truyền ñối ngoại, quảng bá, giới thiệu hình ảnh của ñịa phương ra thế giới, nhất là
các vấn ñề về bảo vệ chủ quyền biển ñảo. Phối hợp, hỗ trợ các hoạt ñộng tìm hiểu ñầu tư của các
doanh nghiệp FDI, các tổ chức quốc tế, các cá nhân và các hoạt ñộng quan hệ lãnh sự trên ñịa
bàn tỉnh. Ký kết, triển khai và quản lý các thỏa thuận quốc tế với các tổ chức, ñịa phương nước
ngoài. Thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, biển ñảo, lãnh hải; tuyên truyền những quy ñịnh
của quốc tế về khai thác, ñánh bắt thuỷ hải sản cho ngư dân ñánh bắt xa bờ.
q) Duy trì nghiêm túc chế ñộ trực sẵn sàng chiến ñấu, bảo ñảm an toàn các mục tiêu trọng
ñiểm; tăng cường công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển. Chủ ñộng nghiên cứu, nắm bắt
tình hình liên quan ñến an ninh trật tự, kịp thời chỉ ñạo xử lý. Mở các ñợt cao ñiểm tấn công, trấn
áp tội phạm. Triển khai các biện pháp ñảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao
thông trên cả ba tiêu chí; ñẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy; bảo ñảm an toàn chất lượng
dịch vụ bưu chính, viễn thông trong mùa mưa bão; thường xuyên tuyên truyền giảm thiểu tai nạn
lao ñộng. Kiện toàn, nâng cao chất lượng ñội ngũ công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh
nghiệp, tổ an ninh nhân dân. Duy trì hoạt ñộng có hiệu quả các tổ chức quần chúng tự quản, tự
phòng, tự bảo vệ và Cụm liên hoàn về an ninh trật tự.
r) Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, ñôn ñốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của
Thường trực và các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh, kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả cho
HðND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2016.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh và ñại biểu Hội
ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
ðiều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15
tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2016./.
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