CÔNG BÁO/Số 43+44/Ngày 20-5-2009

35

- Chăm lo tốt ñời sống gia ñình chính sách, hộ nghèo, thực hiện tốt các chính sách
ñối với người có công. Phát ñộng phong trào ñóng góp quỹ ñền ơn ñáp nghĩa, quỹ vì
người nghèo trong cán bộ và nhân dân ñể thực hiện hoàn thành chỉ tiêu sửa chữa nhà
tình nghĩa, xây dựng mới nhà tình thương, ñầu tư xây dựng ñền thờ anh hùng liệt sĩ
tại một số xã. Tăng cường công tác ñào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao ñộng.
Tổ chức tốt việc xét cho vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Tổ chức tốt việc hướng dẫn
các tôn giáo hoạt ñộng ñúng pháp luật; kịp thời phát hiện, ñấu tranh ngăn chặn ñối với
các hành vi hoạt ñộng tôn giáo trái phép. Thực hiện tốt các chính sách ñối với tín ñồ
các tôn giáo và ñồng bào dân tộc, nhất là thực hiện Chương trình 134 của Chính phủ
trên ñịa bàn huyện.
c. Nội chính:
Thực hiện tốt hoạt ñộng tiếp dân và giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân;
công tác thi hành án dân sự; công tác giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân; thường
xuyên kiểm tra việc triển khai và thực hiện các quyết ñịnh hành chính ñã có hiệu lực pháp luật.
d. Quốc phòng, an ninh:
- Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ñịa phương trên ñịa bàn huyện, ñảm bảo
hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2009 kể cả số lượng và chất lượng. Thực hiện tốt chỉ tiêu
củng cố, nâng chất và xây dựng mới lực lượng dân quân tự vệ ñảm bảo ñạt từ 1,2 - 1,4%
dân số; quản lý và huấn luyện tốt lực lượng dự bị ñộng viên phục vụ tốt cho yêu cầu sẵn sàng
chiến ñấu, diễn tập phòng thủ khu vực. Thực hiện dứt ñiểm việc lập hồ sơ, hưởng chính sách
cho các ñối tượng theo Quyết ñịnh 290, Quyết ñịnh 188 và Quyết ñịnh 142 của Thủ tướng
Chính phủ.
- Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý ñối tượng. Phát huy và nhân rộng
mô hình xã, ấp ñạt tiêu chuẩn 3 không. Thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống
tội phạm, ma túy, mại dâm và ñảm bảo an toàn giao thông. Duy trì và nâng cao
chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kịp thời ñấu tranh ngăn chặn,
phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý nghiêm các ñối tượng vi phạm.
ðiều 3. Hội ñồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan
liên quan của huyện tổ chức triển khai và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc,
các ñoàn thể, ñộng viên nhân dân, chỉ ñạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết này
theo trách nhiệm, quyền hạn của mình.
Giao cho Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và ñại biểu
Hội ñồng nhân dân có nhiệm vụ tăng cường giám sát, ñôn ñốc việc thực hiện Nghị quyết
Hội ñồng nhân dân huyện.
Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân huyện Thới Lai thông qua ngày 02 tháng 4
năm 2009 và có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký và ñược niêm yết công khai theo quy
ñịnh của pháp luật./.
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