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6. Các nhiệm vụ và giải pháp:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục làm cho cán bộ và mọi tầng lớp
nhân dân nhận thức đúng mức vị trí, lợi ích và tầm quan trọng của giao thông nông
thôn, tự nguyện đóng góp làm đường giao thông nông thôn;
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương, sự phối hợp
của chính quyền với mặt trận và các đoàn thể, phát huy thực hiện pháp lệnh dân chủ ở
cơ sở. Quá trình thực hiện phải luôn lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của nhân dân,
công khai, minh bạch, bàn bạc dân chủ trong nhân dân. Phát động thi đua, kịp thời
khen thưởng, động viên và nhân rộng các điển hình;
- Việc huy động sức dân được tiến hành bằng nhiều hình thức đa dạng
phong phú: đóng góp bằng tài lực, vật lực, kể cả vận động tài trợ phù hợp với
điều kiện thực tế. UBND thị xã có trách nhiệm cân đối nguồn vốn hỗ trợ của
ngân sách Nhà nước hàng năm để bố trí vốn đủ, kịp thời theo kế hoạch đã
đề ra;
- UBND thị xã ban hành đầy đủ các văn bản quy định về cơ chế, quy trình,
thủ tục chặt chẽ nhưng thuận lợi, dễ làm, giảm thiểu tối đa mọi chi phí; xử lý kịp thời
mọi vướng mắc nảy sinh. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, thường xuyên
kiểm tra hướng dẫn việc triển khai, giám sát, đảm bảo chất lượng công trình, quản lý
chặt nguồn kinh phí, không để xảy ra thất thoát tiêu cực.
Điều 2. Giao cho UBND thị xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện
Nghị quyết này.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các ban Hội đồng nhân dân thị
xã, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND thị xã La Gi khóa X, kỳ họp thứ 2 thông qua
ngày 21 tháng 7 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày thông qua
Nghị quyết này./.
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