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5.2. Phòng Nội vụ - Lð - TB & XH hướng dẫn các cơ quan, ñơn vị, tổ chức
Nhà nước sử dụng có hiệu quả ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có; thực
hiện tinh giảm biên chế ñối với các cán bộ, công chức, viên chức không ñủ năng lực,
không ñáp ứng ñược yêu cầu chuyên môn và vi phạm kỷ luật lao ñộng; kết hợp việc
tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức,
viên chức tại cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trong huyện;
5.3. Xây dựng kế hoạch ñào tạo, sử dụng ñội ngũ công nhân có trình ñộ tay
nghề cao, nâng cao chất lượng lao ñộng ñể ñáp ứng yêu cầu của thị trường lao ñộng
trong nước và ngoài nước. Phối hợp với Liên ñoàn Lao ñộng huyện phát ñộng phong
trào “Tám giờ làm việc có chất lượng, hiệu quả” trong cán bộ, công chức, viên chức;
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật giờ giấc làm việc;
5.4. Năm 2006, các cơ quan, ñơn vị, tổ chức Nhà nước phải tăng cường giám
sát việc thực hiện quy chế, nội quy về kỷ luật lao ñộng, ñặc biệt là các quy ñịnh về sử
dụng thời gian lao ñộng.
6. Quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại các Doanh nghiệp Nhà nước:
6.1. Các Doanh nghiệp Nhà nước căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí và các quy ñịnh của Nhà nước xây dựng các cơ chế, quy chế, ñịnh mức, tiêu
chuẩn, chế ñộ về quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ñược Nhà nước giao;
6.2. Thực hiện kiểm toán bắt buộc và công khai tài chính trong các doanh
nghiệp Nhà nước; phát hiện kịp thời, xử lý theo ñúng quy ñịnh của pháp luật ñối với
hành vi gây lãng phí vốn, tài sản, lao ñộng, tài nguyên thiên nhiên.
7. ðối với sản xuất và tiêu dùng của cán bộ, công chức và nhân dân:
Các phòng, ban, ngành và UBND các xã có trách nhiệm:
- ðẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán
bộ, công chức, viên chức về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất
và tiêu dùng, dành nguồn lực vào ñầu tư, sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích nhân
dân tích cực tham gia các cuộc vận ñộng mua công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu
xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội; các phong trào ñền ơn ñáp nghĩa...;
- Triển khai cuộc vận ñộng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các ñoàn
thể, tổ chức quần chúng, các thôn, xóm, cụm dân cư; tập trung vào việc xây dựng nếp
sống mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gây lãng phí. Phê phán các biểu hiện xa hoa,
lãng phí trong xã hội; ñưa kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nội dung
xem xét, ñánh giá cán bộ, công chức, viên chức và thành viên của mỗi tổ chức;

