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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA PA

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SA PA

Số: 01/2013/CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Sa Pa, ngày 08 tháng 01 năm 2013

CHỈ THỊ 
Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển 

Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013

Năm 2013 là năm bản lề, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hoàn thành 
toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI và Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội huyện Sa Pa 5 năm 2011 – 2015. Để thực hiện thắng lợi 
các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND 
các xã, thị trấn; các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện quán triệt và thực hiện 
tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp nhằm ổn định và phát 
triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách của Trung ương, 
của tỉnh đã ban hành để duy trì, phát triển kinh tế nhằm góp phần thực hiện mục tiêu 
kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

- Quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 
và hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đối với 
công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết các thủ tục hành chính. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về cơ sở hạ tầng kinh  tế - xã hội nhằm 
sớm phát huy hiệu quả vốn đầu tư để góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng 
thị trường, phát triển giao lưu hàng hóa và dịch vụ.

- Đưa công tác quản lý, kiểm soát giá cả và thị trường vào nề nếp, đặc biệt là các 
mặt hàng trong danh mục bình ổn giá, các hàng hóa và dịch vụ thuộc diện phải niêm 
yết, đăng ký và kê khai giá.

- Triển khai kịp thời, chính xác các chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng 
thụ hưởng, nhằm thực hiện tốt các chế độ, chính sách, góp phần giảm bớt khó khăn 
trong nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Đẩy mạnh thực hiện các Đề án, Chương trình công tác trọng tâm của Ban 
Chấp hành Đảng bộ huyện Sa Pa khóa XXI, tăng cường công tác quản lý tài 
chính và đầu tư phát triển

- Trong Quý I/2013, các cơ quan chủ trì các Đề án phải rà soát, đánh giá tình 
hình thực hiện 18 đề án trọng tâm giai đoạn 2011 - 2015, từ đó đề xuất mục tiêu, biện 
pháp, kế hoạch cụ thể theo từng tháng, quý để triển khai thực hiện trong năm 2013 
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và sơ kết tổng thể các Chương trình, Đề án trong Quý III/2013.
- Tăng cường huy động và tranh thủ các nguồn vốn từ bên ngoài, vốn đầu tư của 

các thành phần kinh tế kết hợp với nguồn lực tại chỗ để phục vụ cho đầu tư, phát 
triển. Chủ động triển khai các bước công việc thuộc thẩm quyền của huyện và đề 
nghị các ngành của tỉnh phối hợp để thực hiện tốt các trình tự, thủ tục đấu giá hoặc 
giao đất có thu tiền sử dụng đất để huy động nguồn thu từ đất, coi đây là nguồn vốn 
quan trọng cho đầu tư phát triển; quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn để khai thác tốt các nguồn thu về 
thuế, phí trên địa bàn.

- Ưu tiên nguồn lực đầu tư đối với một số lĩnh vực trọng tâm là phát triển đô thị 
Sa Pa, xây dựng nông thôn mới, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011      
của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 1l/CT-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh 
về tăng cường quản lý đầu tư từ các nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn 
sự nghiệp bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương, 
vốn từ nguồn thu quản lý qua ngân sách Nhà nước.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát 
triển ngay từ đầu năm, các công trình khởi công mới phải lựa chọn nhà thầu xong 
trước 30/9/2013, đẩy mạnh nghiệm thu khối lượng hoàn thành nhiều lần trong năm, 
khắc phục tình trạng dồn khối lượng nghiệm thu 1 lần vào cuối năm.

3. Phát triển các ngành kinh tế
3.1. Đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản
- Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và khu vực nông thôn gắn với Chương trình 

xây dựng nông thôn mới.
- Tiếp tục chuyển đổi diện tích cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng rau 

chuyên canh, rau an toàn thành vùng tập trung ở một số xã Trung Chải, Sa Pả, Tả 
Phìn, Bản Khoang, San Sả Hồ. Đẩy mạnh thâm canh tăng vụ rau trên đất ruộng đối 
với các xã Thanh Phú, Nậm Sài; tăng vụ ngô xuân trên đất ruộng, ngô hè thu trên đất 
nương đồi đối với các xã.

- Chủ động xây dựng các dự án hỗ trợ chuyển đổi kinh tế cây trồng theo hướng 
phát triển các loại cây trồng phù hợp với sinh thái, khí hậu, có giá trị kinh tế cao và 
phù hợp với khả năng đầu tư, trình độ sản xuất của nhân dân (như Actiso, rau chuyên 
canh và một số cây dược liệu khác). Tích cực thu hút sự quan tâm, đầu tư của các 
tổ chức kinh tế đối với khu vực nông nghiệp; đa dạng hóa mô hình sản xuất: Doanh 
nghiệp và các tổ chức kinh tế thuê đất của dân, liên kết với nông dân trong đầu tư 
và bao tiêu sản phẩm, sản xuất theo đặt hàng… Tiếp tục đưa các giống mới như Lê 
Tainung, đào Pháp vào sản xuất; phục tráng một số giống cây ăn quả truyền thống 
của địa phương như mận Hậu, đào, lê xanh…

- Quy hoạch chi tiết phát triển thuỷ sản nước lạnh và quản lý chặt chẽ theo quy 
hoạch. Thực hiện việc cấp chứng nhận nguồn gốc sản phẩm cá nước lạnh nhằm bảo 



96 CÔNG BÁO/Số 04/Ngày 18 - 02 - 2013

vệ thương hiệu. Từng bước phát triển chế biến để nâng cao giá trị và làm phong phú 
sản phẩm chế biến từ cá nước lạnh; giảm rủi ro cho người nuôi. Duy trì ổn định đàn 
gia súc; chuyển đổi dần phương thức chăn nuôi mang tính tự nhiên, truyền thống 
sang hướng sản xuất hàng hóa.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá 
rừng và chống người thi hành công vụ; triển khai thực hiện công tác PCCCR trong 
mùa hanh khô phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo phương châm 4 
tại chỗ, đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng có thể xảy ra. Rà soát việc 
quy hoạch sử dụng 3 loại rừng trên địa bàn huyện; làm rõ diện tích từng hộ giao nhận 
khoán để tránh tình trạng chồng lấn với các loại đất khác, đặc biệt là đối với các khu 
đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết; điều chỉnh diện tích khoán giao đất giao rừng 
trên địa bàn thị trấn và các xã lân cận theo hướng thu hồi diện tích rừng đã giao cho 
những hộ đã chuyển đi nơi khác, hộ không có khả năng chăm sóc, bảo vệ không hiệu 
quả để giao những hộ có khả năng và điều kiện. Đẩy mạnh trồng rừng cảnh quan khu 
vực đất chưa có rừng thuộc phạm vi thị trấn, dọc các tuyến tỉnh lộ 152, 155, các xã 
Trung Chải, Sa Pả, Tả Phìn, Lao Chải, Tả Van, Thanh Phú.

3.2. Đối với du lịch và dịch vụ 
a) Củng cố công tác quản lý hoạt động du lịch:
- Quản lý chặt chẽ khách đăng ký lưu trú; triển khai việc đăng ký tạm trú qua 

mạng theo hướng xã hội hóa 50% vốn đầu tư; đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc kê 
khai thuế đúng số lượng khách lưu trú và giá niêm yết.

- Thực hiện cơ chế đấu thầu bán vé thăm quan một số tuyến du lịch nhằm đảm 
bảo hiệu quả khai thác các tuyến du lịch cộng đồng, quản lý chặt chẽ lượng khách 
thăm quan và nguồn thu từ phí.

- Tập trung đầu tư, hoàn thiện một số điểm du lịch: Thác Bạc, bãi chạm khắc đá 
cổ, khu tu viện cũ (Tả Phìn).

b) Phát triển du lịch cộng đồng:
Kiện toàn và củng cố hoạt động của các Ban QL DL cộng đồng các xã do Chủ 

tịch UBND xã là Trưởng ban; hoàn thiện và thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động du 
lịch cộng đồng tại các xã. Các cơ sở lưu trú tại gia phải đủ điều kiện về ANTT, cơ sở 
vật chất mới được cấp GCN đăng ký kinh doanh, có ĐKKD mới được đón khách, 
định kỳ hàng năm phải thẩm định điều kiện kinh doanh; thực hiện nộp thuế và phân 
cấp nguồn thu này cho xã (thông qua hình thức hỗ trợ từ ngân sách huyện); thống 
nhất về giá dịch vụ lưu trú tại gia.

- Tiếp tục duy trì tốt trật tự trên địa bàn thị trấn và triển khai giải quyết tình trạng 
đeo bám, bán hàng rong ở các xã Tả Phìn, San Sả Hồ, Lao Chải, Tả Van, Bản Hồ. 

- Đầu tư các Trung tâm Văn hóa cộng đồng (gắn liền nhà văn hóa xã hoặc thôn) 
và bãi đỗ xe ở các xã Tả Van, Bản Hồ, Lao Chải; hoàn thiện các điểm dừng chân 
ngắm cảnh trên tuyến quốc lộ 4D, tuyến du lịch hạ huyện.

c) Dịch vụ:
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- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các chợ, thực hiện 
tốt công tác quản lý thị trường, ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất 
lượng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thực hiện niêm yết giá đối với tất cả các hàng hóa được bán tại các chợ trên 
địa bàn thị trấn; hàng hóa và dịch vụ trong các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ, các 
khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn huyện (Thác Bác, Hàm Rồng, Cát Cát...).

- Thực hiện kiểm tra định kỳ về giá ít nhất 2 lần/năm đối với các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú và lữ hành; đảm bảo giá niêm yết phải cấu thành đủ 
chi phí đầu vào và giá trị tăng thêm; không để trường hợp nào không niêm yết giá, 
bán sai giá niêm yết hoặc tăng giá tuỳ tiện.

- Rà soát nhu cầu đầu tư, thực hiện xây dựng hệ thống chợ tại các xã, cụm xã 
(Trung Chải, Bản Khoang...) nhằm hình thành đầu mối tiêu thụ nông sản của nông 
dân trong xã và các vùng lân cận, thúc đẩy phát triển sản xuất.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình chợ Văn hóa - Bến xe khách thị trấn Sa 
Pa để hoàn thành đưa vào sử dụng, triển khai xây dựng Trung tâm thương mại.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định trong hoạt động kinh 
doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô theo Thông tư liên tịch số 05/2011/
TTLB-BVHTTDL-BGTVT ngày 26/01/2011 của Liên Bộ Giao thông vận tải - Bộ 
Văn hóa TT và Du lịch.

3.3. Đối với lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Thực hiện tốt chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp đối với các mặt hàng truyền thống như thổ cẩm, hàng lưu niệm gắn với phát 
triển du lịch, tạo việc làm và thu nhập để hạn chế việc đeo bám, bán hàng rong; phát 
triển chế biến nông sản và vật liệu xây dựng ở những nơi có điều kiện thuận lợi, phục 
vụ nhu cầu tại chỗ, tạo sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông 
thôn, gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

3.4. Đối với lĩnh vực phát triển nông thôn
- Tập trung đẩy mạnh thực hiện 5 lĩnh vực trọng tâm và công tác tuyên truyền; 

tiếp tục đầu tư hoàn thiện các tiêu chí tại 17/17 xã, trong đó: Xã Nậm Cang hoàn 
thành 100% tiêu chí và đạt xã NTM; xã Sa Pả và Tả Phìn đạt 6 tiêu chí; xã Thanh 
Phú đạt 5 tiêu chí; các xã còn lại phấn đấu mỗi xã đạt 02 tiêu chí trở lên.

- Triển khai thực hiện sắp xếp bố trí dân cư theo quy hoạch được duyệt, đặc biệt 
là các vùng địa hình xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ thiên tai và vùng dân cư thưa thớt. 
Thực hiện đầy đủ, đảm bảo các cơ chế chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước để 
ổn định đời sống của nhân dân sau khi di chuyển.

4. Quản lý và phát triển đô thị
- Triển khai Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị đến các tổ dân phố và 

nhân dân, củng cố các tuyến phố văn minh hiện có và xây dựng thêm các tuyến phố 
văn minh mới, đưa công tác quản lý tuyến phố văn minh thành nề nếp theo các tiêu 
chí đã quy định .



98 CÔNG BÁO/Số 04/Ngày 18 - 02 - 2013

- Ưu tiên đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô 
thị theo quy hoạch chung đô thị Sa Pa mở rộng; tiếp tục lập quy hoạch chi tiết các 
khu dân cư; xây dựng xong cơ sở hạ tầng đối với dự án Tây Bắc, tiếp tục đầu tư cơ 
sở hạ tầng các dự án khu dân cư đã có quy hoạch.

- Tăng cường quản lý đô thị theo quy hoạch, đưa mốc giới ra thực địa để có căn 
cứ quản lý quy hoạch, quản lý đất đai. Phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, 
các cấp và cán bộ được phân công, phân nhiệm trong phát hiện, xử lý các vi phạm 
về quản lý TTĐT.

- Chấn chỉnh công tác quản lý các hoạt động xây dựng ở các khu trung tâm và 
khu dân cư đã được quy hoạch ở xã, dọc các tuyến đường tỉnh, đường huyện và 
những tuyến đường trục chính của thôn. Tăng cường năng lực và trách nhiệm của 
chính quyền xã trong việc quản lý hoạt động xây dựng ở xã.

5. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
5.1. Về quản lý đất đai 
- Thực hiện nghiêm công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ huyện đến xã. 

Đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, hộ gia đình 
trên địa bàn các xã, trước hết tập trung vào các khu vực đã có quy hoạch (trung tâm 
xã, khu quy hoạch dân cư nông thôn), các tuyến đường trục chính thôn, liên thôn, 
liên xã, đường tỉnh lộ.

- Kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất của các tổ chức, đã được giao đất, cho thuê 
đất, đề nghị thu hồi đất sử dụng không đúng mục đích, sử dụng lãng phí, kém hiệu 
quả. Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất đối với các hộ gia đình trong khu vực đô thị, 
xử lý việc lấn chiếm, thu tiền sử dụng đất đối với các diện tích đất lõi, đất dôi dư so 
với diện tích đất được giao.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thu tiền sử dụng đất theo từng địa chỉ, đối tượng 
cụ thể để triển khai việc đấu giá hoặc đề nghị định giá giao đất thu tiền sử dụng đất.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu nại, lấn chiếm đất đai 
mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng.

- Kiện toàn Tổ GPMB đủ biên chế, đủ năng lực và tập trung giải quyết công tác 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án trọng điểm, các dự án đầu tư của 
doanh nghiệp; việc GPMB các dự án khác do các đại diện chủ đầu tư (Ban QLDA 
các CTXD, UBND các xã, thị trấn) thực hiện.

5.2. Về tài nguyên, khoáng sản
Thực hiên tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; quản lý, bảo vệ tài 

nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các 
cơ sở khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn, báo 
cáo khối lượng, sản lượng và việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước 
theo quy định. 

5.3. Về bảo vệ môi trường
Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các đơn vị, cơ sở kinh doanh  ít nhất 
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1 lần/năm, bảo đảm yêu cầu về môi trường, cảnh quan thiên nhiên tại các khu vực 
thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Rà soát, xác định địa điểm đổ chất thải xây 
dựng trên địa bàn thị trấn; xây dựng bể thu gom và xử lý rác thải ở các trung tâm một 
số xã: Tả Phìn, Tả Van, Lao Chải và khu Đầu dốc (Bản Dền).

6. Phát triển các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
6.1. Về Giáo dục - đào tạo
- Triển khai thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các 

bậc học, trong đó chú trọng nâng cao tỷ lệ chuyên cần ở THCS tối thiểu 80%, xây 
dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, phấn đấu cuối năm 2013 đạt chuẩn phổ 
cập giáo dục mầm non 5 tuổi, 06 trường đạt chuẩn Quốc gia trong đó: Trường mầm 
non 02 trường; Trường tiểu học 02 trường; Trường THCS 02 trường.

- Tiết kiệm 20% chi tiêu thường xuyên để đầu tư cơ sở vật chất giáo dục. Đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng phòng học, nhà ở cho giáo viên và học sinh bán trú THCS , 
hoàn thành trong năm 2013.

- Nâng cao chất lượng dạy và học nghề, chú trọng một số nghề: Du lịch, dịch vụ, 
sản xuất nông nghiệp chất lượng và giá trị cao, tiểu thủ công nghiệp; chú trọng việc 
dạy nghề cho người nghèo.

6.2. Về Y tế
- Quản lý việc chấp hành pháp luật trong khám chữa bệnh; nâng cao y đức trong 

khám chữa bệnh.
- Chủ động giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh HIV/AIDS và các dịch 

bệnh mới phát sinh.
- Tập trung chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ, nhằm giảm tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con 

thứ 3 trở lên.
- Thực hiện các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống 

ngộ độc thức ăn và phòng chống tai nạn thương tích.
- Đầu tư hoàn thành các trạm y tế xã Sa Pả, San Sả Hồ đạt chuẩn về cơ sở vật 

chất. Triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT cho người nghèo, người khó khăn và 
các đối tượng chính sách được hưởng các dịch vụ y tế .

6.3. Về văn  hoá - thông tin, thể  thao
- Đầu tư trang thiết bị, nâng cấp, xây dựng dựng mới hệ thống thông tin truyền 

thông cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 6 chương trình, 18 đề án trọng tâm 
của huyện và xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức tốt các lễ hội truyền thống theo cụm xã, đổi mới nội dung để làm 
phong phú các hoạt động của lễ hội, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Tổ chức tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, văn hóa truyền 
thống trong gia đình. 

6.4. Giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội
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- Tuyên truyền, vận động nhân dân phấn đấu tự thoát nghèo, không trông chờ, 
ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước; tăng cường kiểm tra việc sử dụng các nguồn vốn hỗ 
trợ (vốn WB, chương trình giảm 135 giai đoạn II, vốn hỗ trợ theo Quyết định 102 
của Chính phủ…) đảm bảo sử dụng đúng đối tượng, đánh giá hiệu quả để rút kinh 
nghiệm trong chỉ đạo thực hiện.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công, đảm bảo 
100% người có công và thân nhân người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ trợ 
cấp, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước theo đúng quy định hiện hành. Giải quyết 
kịp thời các chế độ trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định.

- Tổ chức rà soát và triển khai các biện pháp tổ chức cứu đói cho hộ nghèo trong 
dịp giáp hạt, Tết Nguyên đán.

- Thực hiện rà soát, đề xuất với UBND tỉnh các cơ chế hỗ trợ phù hợp để ổn định 
cuộc sống cho các hộ dân tại các khu vực Nhà nước thu hồi đất, các hộ đồng bào 
nghèo, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa.

- Phân loại đối tượng nghèo theo nguyên nhân để có biện pháp giải quyết phù 
hợp đối với từng loại đối tượng. Tại những xã chưa được đầu tư bằng nguồn vốn WB 
theo chương trình giảm nghèo giai đoạn 2 sẽ lựa chọn những hộ nghèo, có khả năng 
lao động, tích cực sản xuất để xây dựng dự án hỗ trợ sản xuất bằng nguồn ngân sách 
huyện và các nguồn huy động xã hội hóa.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng 
cường phòng chống tham nhũng

7.1. Về cải cách hành chính
- Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ trong cả hệ thống 

chính trị và trên mỗi lĩnh vực quản lý nhà nước.
- Rà soát bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã để đề nghị loại bỏ, giảm thiểu 

các bước, đơn giản hóa hồ sơ trong bộ thủ tục hành chính; thực hiện việc niêm yết 
công khai bộ thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu ở 100% các cơ quan, đơn vị và 
UBND các xã, thị trấn. Kiểm tra định kỳ ít nhất mỗi cơ quan, đơn vị có thủ tục hành 
chính 1 lần/năm. 

- Tiếp tục thực hiện tốt quy trình ISO 9001 - 2008 tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho công dân và doanh nghiệp.

7. 2. Về phòng chống tham nhũng 
- Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 27/12/2012 của UBND 

huyện thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện. Thực hiện 
tốt quy định về chuyển đổi, luân chuyển cán bộ và vị trí công tác của CBCC theo 
quy định tại Nghị định l58/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định 
danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 
CBCC, viên chức… 

- Thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi; thực hiện biện pháp 
phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, hội họp và các 
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khoản chi phí khác.
- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện công việc.
7.3. Thực hiện có hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
Các đơn vị phải chủ động sử dụng ngân sách đã được giao để thực hiện các 

nhiệm vụ, hạn chế bổ sung chi ngân sách ngoài dự toán.
8. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ quân sự 

quốc phòng từ huyện đến cơ sở; tập trung vào 3 khâu đột phá đó là “làm chuyển biến 
vững chắc về kỷ luật”, “nâng cao chất lượng huấn luyện”, “quản lý chặt chẽ vũ khí 
trang bị”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Thực hiện tốt công tác nắm tình hình liên quan đến tôn giáo, dân tộc, tuyên 
truyền đạo trái phép, di cư tự do, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền thành lập “Vương 
quốc Mông” và “Phụ nữ bỏ đi khỏi nơi cư trú”. Chủ động đấu tranh với số đối tượng 
phạm tội có tổ chức, các ổ nhóm trộm cắp, buôn bán ma túy, vật liệu nổ… Giải quyết 
kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để tạo ra một xã hội an toàn, lành 
mạnh từ huyện tới xã, thôn, bản.

- Đổi mới phương pháp phổ biến giáo dục pháp luật để quần chúng nhân dân hiểu 
và nắm được pháp luật, chú trọng những lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống 
nhân dân như Luật Đất đai hình sự, Bộ luật Dân sự; Luật Hôn nhân và Gia đình…

9. Tăng cường chỉ đạo điều hành hoạt động của các xã, thị trấn và các cơ 
quan, đơn vị  

- Tăng cường kiểm tra ở cơ sở, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của 
UBND các xã; thị trấn để vừa đảm bảo chỉ đạo toàn diện, tạo điều kiện phát huy tính 
chủ động, sáng tạo, vừa tập trung sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đối với 
các chương trình, dự án trọng điểm. Các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị 
trấn chủ động phối hợp để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong phạm 
vi, thẩm quyền.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị định 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính 
phủ về việc quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Luật Bồi thường trách 
nhiệm… trong thi hành công vụ.

- Giữ vững mối quan hệ Đảng - Chính quyền - Đoàn thể quần chúng. Chấp hành 
nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; của Huyện ủy và phối hợp 
chặt chẽ với UBMTTQ huyện và các đoàn thể trong quá trình triển khai các nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, vượt 
khó khăn, tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất hoàn thành tốt kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2013. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần phát động phong 
trào thi đua ngay từ đầu năm, kịp thời tuyên dương các điển hình tiên tiến, góp phần 
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thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
10. Tổ chức thực hiện 
- Căn cứ nội dung Chỉ thị, các phòng, ban, cơ quan, các xã và thị trấn khẩn 

trương xây dựng thành Chương trình công tác năm 2013 của cơ quan, đơn vị mình, 
xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất biện pháp chỉ đạo, điều hành thích hợp, đạt 
hiệu quả gửi về UBND huyện trước ngày 31/01/2013.

- Các thành viên UBND huyện, thành viên các Ban chỉ đạo huyện theo chức 
năng nhiệm vụ được phân công tăng cường công tác chỉ đạo trực tiếp đối với các cơ 
quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn để kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch, 
đồng thời duy trì các cuộc kiểm tra để nắm bắt tình hình và đề ra các biện pháp tháo 
gỡ khó khăn, đẩy mạnh hiệu quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2013.

- Các cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ 
trước ngày l5 của tháng cuối quý báo cáo tình hình thực hiện về UBND huyện (đồng 
gửi phòng TC - KH). Giao cho Phòng Tài Chính - KH, Văn phòng UBND huyện có 
trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung trong Chỉ thị và định kỳ hàng 
quý tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với UBND huyện./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Đức Luận


