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Nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch trong việc sử dụng ngân sách Nhà nước.
Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng chức quyền để tham nhũng, gây thất thoát, lãng
phí tài sản của Nhà nước;
4.3. Thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của
công dân theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường đối thoại, xử lý kịp thời các
vụ việc từ cơ sở, không để tồn đọng kéo dài, có biện pháp giải quyết căn bản tình
trạng khiếu kiện đông người.
Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XI.
Tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Phát huy vai trò và trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể tham gia xây
dựng chính quyền và phản biện xã hội.
Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân
dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, hai Ban Hội đồng nhân dân
huyện, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm
vụ của mình có trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa VI - kỳ họp thứ 15
thông qua ngày 16/12/2010 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày thông
qua./.
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