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các xã, thị trấn. ðặc biệt là việc thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc tiết kiệm
chi 10% từ nguồn ngân sách.
d) Tập trung triển khai các biện pháp thu ngân sách, trước mắt phải rà soát lại
các nguồn thu ñể có biện pháp quản lý và thu ñúng, thu ñủ theo kế hoạch ñề ra, phấn ñấu
hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách,
thực hiện triệt ñể tiết kiệm chi. Kiên quyết ñấu tranh chống các hành vi buôn lậu và gian lận
trong hoạt ñộng thương mại. Tích cực huy ñộng các nguồn vốn cho các thành phần kinh tế và
nhân dân ñầu tư phát triển sản xuất.
ñ) Tiếp tục quan tâm ñổi mới phương pháp giáo dục. Nâng cao hơn nữa trình ñộ
chuyên môn trong công tác khám và ñiều trị bệnh cho nhân dân. Củng cố, tăng cường
mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, gia ñình
và trẻ em. Tập trung mở các lớp dạy nghề phù hợp với ñiều kiện thực tế và ñặc thù
của ñịa phương gắn với tạo việc làm và xuất khẩu lao ñộng cho người lao ñộng. Chăm lo tốt
cho các hộ gia ñình chính sách, các ñối tượng bảo trợ xã hội.
e) Tiếp tục giữ vững ổn ñịnh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức mở ñợt
cao ñiểm ra quân trấn áp các loại tội phạm, ñẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn trộm cắp và
cờ bạc. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân ñội. ðẩy mạnh phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với xây dựng xã, thị trấn văn hóa.
ðiều 3. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai và chỉ ñạo thực hiện
nghị quyết này theo trách nhiệm và quyền hạn của mình, ñồng thời phối hợp chặt chẽ với
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan ñoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội, ñộng viên
các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân.
Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân và ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
ðiều 4. Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân huyện Phong ðiền khóa IX, kỳ họp thứ
mười bảy thông qua, có hiệu lực sau bảy ngày và ñược niêm yết theo qui ñịnh của pháp luật./.
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