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Thc hin Nghj quyt s 06-NQ/TU, ngày 02/7/202 1 cña Ban Thuông vçi
Tinh üy ye nâng cao hiu qua cong tác dan vn các co quan nhà nrnc và chInh
quyên các cap. Ban Thu?ng V11 Huyn ñy xây dung ke hoach triên khai thirc hin
nhu sau:
I- MIJC DICH,

Eu CAU

- Nhm tao si,r chuyn bin tIch circ v nh.n thrc và hành dQng cüa các cp
üy Dàng, các Co quan nhà nithc và cüa can b, dãng viên, cong chüc, viên chrc,
nguôi lao dng tü'huyn den cc s ye cong tác dan 4n các co quan nhà nuóc va
chInh quyên các cap, gop phân xây dirng chinh quyên trong sach, vQng manh, gân
dan, bâo dam quyên lam chü cüa'nhân dan; cilng cô vftng chäc lông tin cüa nhân
dan dOi vói Dâng và Nhà nuic.
- Tang cu&ng si.r lânh dao cüa cp üy, chInh quyn; sir ph& hçp gifta eáC Co.
quan chInh quyên vâi Mt tr.n To quôc và các doàn the chInh trj-xã hi trong
cong tác dan 4n gän vi day manh vic thirc hin phong trào thi dua "Dan vn
khéo ", Nghj quyêt Trung ixcing 4 (khóa Xl, khóa XII,) ye xây dirng chinh don
Dãng và vic thirc hin Chi thj so 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 cua B ChInh trj ye
day manh "HQc tçp và lam theo tu' twóng, dgo th'c, phong cách Ho Oil Minh ".
Dông th?yi triên khai Co hiu qua ni dung Kê hoach sO 07-KH/HU, ngày
10/8/2020 cüa Ban Thu&ng vii Huynüy ye nâng cao chat luqng, hiu qua cong
tác dan vn cüa h thông chInh trj, nhât là trong co quan hành chInh nhà nuóc và
UBND cap x trong tInh hInh mói.
II- MIJC TIEU, N}llM VIJ vA GIAI PHAP NANG CAO HIU QUA
CONGTAC
CAC cA
1. Miic tiêu
Tip tiic CIi th boa co ch "Dáng lânh dçio, Nhà nzthc quán l5, Nhân dan
lam chü" và phiro'ng châm "Dan bilt, dan bàn, dan lam, dan kiêm tra, dan giám
sát;dán thy hwóig"trongcác1Tnh virc diii sôngxA hi, nhâtiàpháthuy vai trO,-sr
tham gia cUa nhân dan trong xây dirng, ban hành, t chirc thc hin các chü trucing,
ththng lôi cüa Dâng, chInh sách, pháp lu.t cüa Nhà nuâc và vic lath dao, chi dao,
diêu hành cUa các cap üy, chInh quyên dja phuong, hithng tOi miic tiéu dng thu.n
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xä hi, cing c niêm tin cüa Nhan dan d& vci Dâng, Nhà nuâc. Tp trung giâi
quyêt kjp thii, hiu qua nh&ng van de lien quan m.t thiêt .lên cuc song cña nhân
dan; xi'r 1 dirt diem, dung quy dinh các dn thu khiêu ni, to cáo phi'rc t.p, kéo dài,
gop phân gitt v1tng sir on djnh ye an ninh chInh trj, trt tI an toàn xâ hi, thic hin
thg1iárriic tiêu-hiLiu gl4qtiy&:.ihi5i-4 bêt 'g-b hiiyniân thu
XII, nhiêm kS' 2020 2025 dâi dê ra.
-

2. Nhim viii và giãi pháp
2.1. Tip tic quail trit sãu sc chü tru'o'ng cüa Bang, Nhà nu'&c ye cong
tác dan vn dôi vói co' quan nhà nu'ó'c và chInh quyên các cap
Tip tiic lath do, chi dto trin khai thirc hin KM lun s 1 14-KL/TW
ngày 14/7/2015 cüa Ban BI thu Trung uang Dáng ye "Náng cao hiu qua cong tác
dan vn cia co' quan nhà nuác các cap Chi thj 1 6/CT-TTg cüa Thñ tu'óng ChInh
phü ye tang cu'?ing và dôi mi cong tác dan 4n trong Ca quan hành chInh nhà
nuóc, chInh quyên các cap trong tInh hInh mdi; Kê hoach so 116-KH/TU, ngày
28/8/2015 cüa Ban Thithng vi Tinh üy thirc hin Kêt lun so 1 14-KL/TW; Kê
hoach so 07-KH/HTJ, ngày 10/8/2020 cüa Ban Thu'ng vi Huyn üy ye nâng cao
chat luang, hiu qua cong tác dan 4n cüa h thông chInh trj, nhât là trong ca quan
hành chInh nha nuâc và UBND cap xã trong tInE hInh mói; t.o sir chuyén biên
manh me han nfta ye tinh than trách nhim, thüc vi nhân dan phc vi cüa di
ngü can b, dãng viên, cong chüc, viên chuc, nhât là vai trô cüa ngui dung dâu
các ca quan nhà nu'c và chInh quyên các cap dôi vói cong tác dan 4n.
Tp trung t chic h9c tip, quán tri@ dy dü nhctng ni dung ca bàn cüa
Nghj quyêt Di hi di biêu Dáng b huyn lan thu XII, nhim ki 2020-2025. Day
mnh cong tác tuyên truyên, 4n dng than dan tham gia thrc hin các miic lieu,
chi tiêu ye phát triên kinh tê-xã hi, bão dam quôc phông-an ninh, nêu cao thuc
tir 1irc, tr cu&ng và khát yong yuan len dê cüng vui các cap üy, chInh quyen dja
phuung buuc vào giai don phát triên mdi.
-

",

-

2.2. Nâng cao hiu hi'c, hiu qua quãn I nhà nu'ó'c trên các linh v1i'c gán
vói dôi mó'i ni dung, phu'ong thtI'c thy'c hin cong tác dan vn cüa các co'
quan nhà nu'ó'c và chinh quyên các cap
Tip t1ic cUng c, kin toàn, xây dirng bt may chInh quyn huyn và cap xâ
tinh gçn, trong sch, vu'ng mnh, hoat dng hiu lirc, hiu qua, yl nhân dan phiic
vii. Nâng cao chat hrçmg, hiu qua hoat dng giám sat cüa Hi dông nhán dan các
:p,di vâi eongtácquan l9,Tdtuhán1rcüa: cáccaiquan nhà nu&c -vâchInhquyên:::
các cap, nhât làtrên linh virc dâu tu cOng, quãn l tài nguyen, thu, chi ngân sách
nhà nuâc, các van dê xa hi buc xüc, du lun quan tam.
-

Thu&ng xuyén rà soát, d ngh cp có thrn quyn sàa di, b sung các vn
ban quy phm pháp 14t, bào dam tInh lien thOng, dông b, khãc phic nh~ng bat cap,
chông cheo, nrcm ra trong viêc thuc th cbinh sach, phap luât, gay phtên ha cho ngixoi
dan, tto hãnh lang pháp 1 an toàn óho ngu&i dan, doanh nghip, dam báo tinE ben
v&ng trong qua trInh phát triên và hi nhp.
-
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nghip; t.ng ciz?mg rà soát, c.t giâm, don giân hóa thu tic hành chInh, cãi thin
môi truông dâu tu kinh doanh.
- Tip tiic thirc hin ChuongtrInh hành dng s 06-CTr/TU, ngày 26/4/2016
cUa 'ffnh uy ye lanh dao, chi dto day mtnh cong tác-cài-eách-hehmnh-nâng-cao
chi s PCI, PAPI, to môi tru?ng du tu thông thoáng, lành manh; thçrc hin co
hiêu qua Chuong trInh hành dng so 04-CTr/HU, ngày 08/10/2020 cüaHuyn üy
khóa XII ye day mnh câi cách hành chInh, cai thin môi trung dâu tu kinh
doanh, nâng cao chi so cài cách hành chInh cñahuyn. Tp trung xây drng chInh
quyên din ti'r lien thong, hin dai vri miic tiêu lay ngui dan và doanh nghip lam
trung tam, lay s11 hài lông cüa nguYi dan, doanh nghip lam thuó'c do dánh giá chat
luçing va hiu qua phiic vi; cong khai tiên d xi'r l ho so trên Cong thông tin din
tir cüa huyn. Tang cuô'ng tiêp xiic, doi thoi vOi ngui dan, doanh nghip dê lAng
nghe tam tu', nguyen v9ng cia ngu?i dan, doanh nghip tháo gi kjp thai CáC khó
khAn, vuâng mac.
2.4. Nâng cao do dfrc cong vi, tinh than trách nhim, k5 1ut, k5r
cong, thü'c phic vii nhân dan cüa di ngü can b, cOng chü'c
Thiic hin có hiu qua Chuong trInh hành dng s 08-CTrTHU, ngày
08/10/2020 cüa Huyn üy khóa XII ye nâng cao nAng 1irc di ngQ can b, COng
chüc, viên chüc, nhât là sçr nêu guong cua ngui dung dâu các cap, dáp irng yêu
câu nhim vçi trong tInh hInh mth. Trong do:
- Chñ trçng Cong tác giáo ditc nâng cao dio dirc cOng v1i, thirc phc V
nhân dan, nhât là dôi vài b phn can b, dàng viên, cong chirc, viên chirc thung
xuyên tiêp XÜC vài dan gAn vi tAng cung k lut, k cuong hành chInh trong
thirc thi cOng vi.
- Tp trung xây dçrng di ngO can bQ, dãng viên, cong chrc, viên chic CO dü
phâm chat, näng l'çrc và uy tin dáp üng yeu cau tInh hInh mâi theo phong each:
"Trçng dan, gán dan, hiêu dan, hQc dan và có trách nhiçm vó'i dan ", "Nghe dan
nói, nói dan hié'u, lam dan tin" và phuong châm: "Than thiçn, nghiz tInh; tçn tyy,
trách nhiçm; k3" cu'ong, h ludt".
2.5. Tip tiic thuyc hin Mt Quy ché dan chü & co sO'; Rang cao chat
lu'qng, hiu qua cOng tác tip côñg dan, giãi quyêt khiu ni, tO cáo, kiên ngh,
phãn ánh cüa cong dan
- Tip tuc thuc iênttIIQuy
dan chu acoso tren dia ban huyên theo Kt
1un so 120-KL/TW cüa B ChInh trl ('khóa XI); Pháp lnh thçrc hinân chÜ a
phung, thj trân và các Nghj djnh cUa ChInh phü ye thirc hin dan chü. Tang
cithng và m rng dan chU trên mi lTnh vçrc hoat dng cüa co quan hãnh chInh
nhà nuâc và chInh quyên các cap; thirc hin nghiêm vic cong khai, minh bach dOi
vth cac chuong trrnh, du an phat triên krnh tê-xã hôi a dia phuong, Co so va thông
tin quy hoach, nhât la quy hoach hen quan den dat dai
- Tp thing lânh dao, clii dao thirc hin Mt ChI th s6 35-CT/TW, ngày
26/5/2014 cUa B Chmnh trj ye thng cu?mg sr lânh dao cUa Bang dôi yâj cong tác
tiêp Cong dn và giâi quyet khiêu nai, to cáo; Lut Tiêp cong dan, Li4t Khiu nai,
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- Trinkhai quyt 1it, dng b các giãi pháp cài thin môi trung dâu tu, tao
môi trithng dâu tir thông thoáng, lành mnh nhàm thi'ic day, thu hut dâu tu các dir an
ngoài ngân sách dâu hr trên dja bàn. Dông thôi, chi'i trçng cong tác tuyên truyên, 4n
dng nhn dan chap hành tot các chü truclng, chfnh sách ye bôi thuông, ho trçi, tái
djnlrcu-khi-TNhà-ntréle-thu hOi ddt d trin-kha.i-thirc-hin-cácthr an dâu tUtiidja
bàn huyn.
- Tip tiic thc hin nghiêm Chi thj s 11-CT/HU, ngày 01/3/2018 cüa Ban
Thuing vii Huyn üy ye tang cung s,r lãnh dao cüa Dàng trong giài quyêt các
truong hap lan, chiém dat dai, xay drng nhà a trái phép và si dicing dat không dung
miic dIch trén dja bàn huyn; tang cu&ng hcm nta cong tác quàn 1 tài nguyen,
khoáng san, bão v môi tru&ng, quân l dat dai, nâng cao hiu qua diing dat.
Thuang xuyên thanh tra, kiêm tra vic khai thác, quàn l, sir diing tài nguyen,
khoáng san; kjp thai phát hin, x1r 15r các vi phm, tranh chap, lan chiêm dat dai
trong nhân dan. Chu tr9ng cong tác tuyên truyên, giáo diic, nâng cao thuc Va
hành dng cüa nguai dan ye bão v mOi truang gän vói thirc hin các giài pháp
dông b nhàm han ché tInh trng ô nhiêm môi tru&ng; xir l nghiêm các hành vi xã
thai trái phép gay ô nhiêm môi tru?rng tai cac Ca s san xuât, nhà may, bnh vin;
tang cuang cOng tác quàn I, bão v môi truang tai các ca s& kinh doanh dch vçi
an uông, du flch...
- Trin khai thirc hin có hiu qua Chuang trInh hành dng s 05-CTr1HU,
ngày 08/10/2020 cüa Huyn üy khóa XII ye nâng cao các tiéu chI huyn nông thôn
rnâi; day manh ithg di1ng tiên b khoa hçc cong ngh vào san xuât nông nghip
gn vâi cOng nghip ché biên và xây d1rng thuang hiu san phâm. Trong do: T.p
trung day manh cOng nghip hóa, hin dai hóa nOng nghip, nông thôn; duy trI và
nâng cao chat luqng các tiêu chI huyn nOng thôn mâi. Phat triên rnanh cong
nghip, thucrng mai, djch vi âcác yang nOng thôn; khOi ph'iic phát triên san xuât
tiêu thu cOng nghip, lang nghê truyên thong, tüng bithc dua san phâm vào chuôi
phát triên du ljch, gop phân gia tang giá trj san phâm. Triên khai thrc hin Chucmg
trInh quôc gia mi xä mt san phtm. Huy dng cac nguôn 1irc th%rc hin Chuang
trInh miic tieu quOc gia xây dirng nông thôn mâi; chu trçng nâng cao chat luqng
các tiôu chI, huàng tói xay dirng vung nOng thOn phát triên toàn din, ben vng,
gop phân nâng cao dai sOng 4t chat, tinh than và chat lung sOng cüa nguai dan.
- TrMn khai thrc hin t& các chü truong, chInh sách giãm nghèo bn vung,
bàárn-an-sinh-xâhi,chni sócngtthi c&công, nâng cao han ntra dai sOng vt
chat va tiiih than eTta nhân dan, nhâtlà a nOriglhôn,rniên nuivung-dong-bàodan
tc thiêu so. Day manh xâ hi hóa, huy dng các nguOn 1irc tham gia phát trien y
tê, giáo d%tc; nãng cao chat luqng giáo dic, chàm soc sue khOe cho nhân dan.
2.3. Dy mjinh cãi each hành chInh; nâng cao các cM s lien quan
cai cách hành chInh, cãi thin môi trtrôrng du tir, kinh doanh cüa huyn
- lAnh dao, clii dao trin khai thuc hiên cahiêu qua Chuxyngtrmh tOng the
cài each hãnh chinh nhà nuâc giai don 202 1-2030, tr9ng tam là cái each tht tiic
hành chInh, nhât là nhün.g lTnh we lien quan trçrc tiêp den nguai dan và doanh
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Li4t T cáo... Thirc hin nghiém Quy djnh s 1 1-QDi/TW, ngày 18/02/2019 cüa
B ChInh trj ye trách nhim cüa ngui drng dau cp üy trong vic tiêp dan, dôi
thoai tric tiêp vOi dan và xi'r 1 nhftng phàn ánh, hen nghj cüa dan.
—Tang-cung th chUc-cli co sâ, 1ng nghe tam tu, nguyen v9ng cüa nhân dan
ct có bin pháp xir 1, giái quyt kjp th?yi, dicing quy dinh cüa pháp ftiiat ngayli Co
th, không dê phát sinh khiêu nai, ph(rc tap, dông nguôi, vtxqt cap gay mat on dInh
chInh trj và trt ttr an toàn xã hi. Tp trung xir l ch'rt diem ác don thu khiêu nai, to
cáo lien quan den dat dai, cong tác den bü, giãi phóng mt bang, nhât là các don thu
khiêu nai, to cáo phi'rc tap, kéo dài.
- Lãnh dao, chi dao thixc hin nghiêm các quyt djnh, k& 1un giài quy&
khiêu nai, to cáo dã có hiu 1irc pháp lut; tang cu?mg thanh tra, kiêm tra trách nhim
cüa các cap, cac ngành, thu tn.r&ng, ngui dung dâu Co quan, don vj, dla phuang
trong vic chap hânh chü tnrclng cüa Dâng, pháp 1ut cüa Nhà nithc ye tiêp cong dan
và giài quyêt khiêu nai, to cáo.
2.6. Nâng cao hiu qua cong tác dan vn cüa I'c lu'qng vu trang
- Tip tiic trin khai thirc hin t& các chuong trInh phi hqp giüa Ban Dan
vn cap üy, Mt trn To quOc và các ban, ngành, doàn the vói liic luqng vEl trang.
Tang cithng phôi hçp lirc luqng barn sat dla bàn, lang nghe kiên nhân dan, tham
gia xây dmg chInh trj & Ca s, báo dam an ninh nông thôn, mien niii, dan tc, ton
giáo; gulp dan phông, chong khäc ph'çic hu qua thiên tai, cl'ru hO, ciru nan...
- Tang cu&ng cüng c th tr.n quc phông toàn dan gn vâi th tr.n an ninh
nhân dan ngày càng vflng chäc. Chu dng, kjp th?ii phát hin, ngàn chn, dâu tranh
lam that bai am mini, hoat dng chông phá ci:ia cac the 1irc thu djch, bào dam gilt
vfrng quOc phông-an ninh trong mçi tInh huông.
- Nâng cao cht luçmg, hiu qua phong trào toàn dan báo v an ninh T
quôc. Tiêp t%Ic triên khai thirc hin Chi thj sO 10-CT/HrJ, ngây 06/12/20 17 cüa Ban
Thithng vi Huyn üy ye tang cung cong tác tuyen truyên, cam hóa, giáo dic các
dôi tuqng có hánh vi vi phm pháp 1ut và Co nguy ca phát sinh tOi pham trên dja
bàn huyn. Thirc hin hiu qua cong tác phOng ngira, dâu tranh trân áp, hem ché
các loai tOi phm, dc bit là tOi pham CO to chuc, tOi phm lien quan den "TIn
dyng den ", ma tüy, trOm cuO'p, giêt nguii, cO gay thuo'ng tIch, tOi pham cong
ngh cao, các bang nhóm tOi pham hoat dng theo kiêu "X hi den" trên dja bàn,
dàmbàociiOc sông binh yen cho nhân dan.
2.7. Tang cu'ô'ng cong tác phi hçrp hot dng giám sat, phãnbinxã
hi và tham gia gop xây dirng Dãng, chInh quyn trong sch, vfrng minh
- Tip tic trin khai thirc hin hiu qua Quy& djnh s 217-QD/TW, ngày
12/12/2013 cüa BO ChInh trj ye vic ban hành Quy chê giám sat và phàn bin cüa
Mt trân To quôc Viêt Nam, cac doan the chinh tri-xâ hôi, Quyêt dinh so 218QD/TW, hgày12ti2/2013 cüa B ChIni tn ban hânh Quy djnh ye vicM.t trn
To quôc Vit Nam, cac doàn the chinh tij-xa hOi và nhãn dan tham gia gop 5' xây
dimg Dàng, chmnh quyên; Quy djnh so 5530-QD/TU, ngày 12/11/2019 cua Ban
Thu&ng vi Tinli üy ye trách nhim cüa cap üy, to ch(rc dãng, chInh quyên trong
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vic tip thu, giài quyt kin nghi cUa M.t trn T quc Vit Nam, các t chirc
chInh trj-xã hi các cap sau giám sat, phán bin x hi và tham gia gop xây dirng
Dàng, xay dirng chInh quyên trén da bàn tinh Phü Yen.
ja - t-trân T--ce-Vi4t-Nam và các
doan the chInh trj-xã hi vi chInh quyên da phuang trong cong tác vn dng
quân chüng, nhât là trong phôi hçp xi'r l các vi vic phüc tp nay sinh Co so';
tuyên truyên, 4n dng nhân dan tIch cçrc tham gia dóng gop kiên, phán bin
chInh sách, pháp lut; giám sat nhttng van dé ngu'i dan quan tam thông qua tiêp
xüc ci'r tn, phán ánh cüa doàn viên, hi viên và nhân dan.
- TAng cuo'ng trách thim ciia chinh quyn, các Ca quan nhà nu6c các cap Va
nguo'i dung dau trong vic cong khai các thông tin ye các dê an, dr an, chuang
trInh, kê hoach lien quan den tInh hInh phát triên kinh tê-xA hi, quôc phOng-an
ninh cüa dja phuo'ng theo quy djnh dê Mt trn To quôc Vit Nam, các doàn the
chInh trj-xâ hi tham gia giám sat va phãn bin; tiêp thu yà chi dao các Co quan
chirc nAng giAi quyêt kjp thai các kiên ngh, dê xuât sau giám sat, phán bin xã hi
và tham gia gop xay dçrng chInh quyên, gop phân hoàn thin và thpc thi chfnh
sách, pháp lu.t, xây dung chInh quyên ngày càng trong sach, vUng manh.
2.8. Dy mnh thirc hin phong trào thi dua "Dan vOn khéo" gn vói
CM thi so 05-CT/TW cüa B Chinh tr ye day mnh h9c tp và lam theo tn
tu'&ng, dto dii'c, phong cách Ho ChI Minh
Tip tiic d.y manh thrc hin phong trào thi dua "Dan vOn khéo" gn vói
vic h9c tp và lam theo ti.r tix&ng, dao dt'rc, phong cách Ho ChI Minh trong CáC Co.
quan hành chInh nhà nuóc, tp trung xay dirng và than rng cac then hInh tiên tiên
trên các lTnh virc kinh tê-xA hi, quôc phOng-an ninh và dôi ngoi, tao süc lan tOa
trong xä hOi de cô vU, khuyên khIch can bô, dàng viên, cong chuc, viên chüc, chiên
si lirc luqng vU trang và các tang ló'p nhân dan phát huy trI tue, sirc sang to cong
hién cho cong dông xâ hôi, quê huang, dat nu&c; kjp tho'i so két, tong két, biêu
throng, khen thuo'ng, nhân rng các mô hInh hay, then hInh tiên tién, tao phong
trào sâu rng trong cac co quan hành chInh nba nuc, gop phân thirc hin thàng iqi
các chuang trInh, mic tiêu phát triên kinh tê-x hi, giU vUng quôc phOng-an ninh,
nâng cao do'i sOng 4t chat, tinh than cho nhân dan.
III- TO CH(J'C THIIC HIN
—1-.-Gác Tôchüc cos&-dãng lanhdao, chLdao -t6 chicph6 -biên,--uán-trit
Nghi. quyêt sO 06-NQ/TU, ngày 02/7/2021 cUa Ban Thuô'ng vti Tinh üy và ke
hoach nay tnong can b, dáng vien, cong chüc, vien chuc; theo chüc nAng thim V1;1
xay dirng kê hoach cii the, thiêt thirc, phü hçp dê triên khai thc hin.
2. Hi dng nhân dan huyn cii th hóa vic th%rc hin k hoach nay và dua
vào chuang trInh giám sat hang nAm theo thâm quyên.
3. I.Jy ban nhân dn huyn xây drng k hoch lath dao, chi dao vic tr1n
khai thirc hin kê hoach nay và các chü tnrong cüa Dáng, Nhà nithc ye cong tác
dan 4n gAn vi thixc hin các miic tiêu phát tniên kinh tê-xä hi, dam bão quôc
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hông-an ninh theo Nghj quyt Dai hi di biu Dáng b huyn ln thir XII, nhim
lr 2020-2025.
- Chi dto - tang- cuông cong
tác ph& hçip giia ehInh quyn, các Co quan nhà
-

a

ii

tnh hmnh nhân dan lien quan vic giài quyt don thu khiu ni, t cao, cong tác dn
ü,giài phóng rnt bang dôi vôi các chuong trInh, d1x an dâu tu trén dja bàn huyn.
1!hôi hcip, to diéu kin Mt trn To quôc và các to chüc chInh tr-xä hi phát huy
vai trô giárn sat và phán bin x hi dôi vó'i các chü truo'ng, chInh sách lien quan
It thiêt den dyi song nhán dan.
- Thu&ng xuyên theo döi, kirn tra, chi do t chüc so kt, thng k& d dánh
giá tInh hInh thirc hin cong tác dan 4n cüa các co quan nhà nuàc và chInh quyên
the cap trén dja bàn huyn; kp thi xà 1 nghiêm nhüng can b, dàng viên, cong
viên chüc có hânh vi càa quyên, tham nhQng, lang phi, nhing nhiêu, xâm
hm quyén và lçxi Ich hgp pháp, chinh dáng cüa than dan.
4. Ban Tuyên giáo Huyn Uy chi do, huóng dn các cci quan thông tin di
ching trén dja bàn huyn xây d'irng kê hoch, ni dung tuyên truyên, phô biên Kê
hotch cüa Ban Thu&ng v1i Huyn üy den can b, dáng viên, cong chirc, viên chcrc
ià các tang l&p nhan dan. ChU trI, phôi hgp vi Ban Dan vn Huyn üy tang cu&ng
ong tác näm bat, diéu tra dix lun xa hi, kháo sat sir hài lông cüa nguôi dan,
doanh nghip dôi vi cong tác quàn l, diêu hành cüa các co quan nhà nuóc và
hInh quyên các cap.
5. Ban Dan 4n Huyn üy chü trI, phi hçip vói các co quan lien quan
hu&ng xuyén theo dôi, don doe, giám sat vic triên khai thc hiên kô hoch cüa
Ban Thix&ng v11 Huyn üy; hang näm tham mun Ban Thu&ng vii Huyn Uy vic so,
tong kêt, dánh giá kêt qua thixc hin.
Toi than:
Thtrông trirc Tinhüy (b/c),
Các Ban dáng Tinh üy,
-D/cDinhThThuThanh-UVBTVTinhy,
Truong Ban Dan van Tinh uy, phu trach dia ban,
- Die Nguyn Htru Toan-UVUBKT Tinh uy,
'giám sat dja bàn,
-Tg-trreJffiND,
--UBND huyn,
Ban Thumg tr%rc UBMTTQVN huyn,
Các Ban dãng Huyn üy,
Các TCCS dãng trirc thuc,
- Các co quan, dan vi huyn,
- Các d/c HUV,
LinrYPHU;CQhuyn. --

T/M BAN THUNG VIJ
BI TFI1J'
-:-i

* IUJYEN ti
TAY ROA
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/
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