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- Thực hiện cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý công tác tiếp công dân,
xử lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo nghiêm túc, kịp thời, ñầy ñủ; xây dựng cổng thông
tin ñiện tử ñể công khai kết quả giải quyết ñơn thư ñến người dân.
- Tập trung chỉ ñạo thực hiện kế hoạch thanh tra về phòng, chống tham nhũng
năm 2018, triển khai thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành, cấp huyện,
cấp xã trong việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
theo kế hoạch ñã ñề ra. Triển khai thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU ngày 02
tháng 5 năm 2018 của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.
i) Quốc phòng-an ninh:
- Duy trì chế ñộ trực sẵn sàng chiến ñấu ở các cấp, phối hợp với các lực lượng
giữ vững ổn ñịnh an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; tổ chức tốt công tác diễn
tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2018.
- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an
ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông; ñẩy mạnh ñấu tranh kiềm chế và giảm tội
phạm, nâng cao tỷ lệ ñiều tra phá án.
- Chú trọng công tác kiểm tra thực hiện các quy ñịnh về phòng cháy, chữa cháy
trên ñịa bàn; ñảm bảo an toàn tuyệt ñối khi diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, xã
hội.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo xây dựng kế hoạch cụ thể, ñề ra giải pháp
ñồng bộ, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, ñầy ñủ các nội dung Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân và ñại
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội
tỉnh làm tốt công tác vận ñộng nhân dân tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm
2018.
ðiều 4. ðiều khoản thi hành
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI,
Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 20
tháng 7 năm 2018./.
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