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- Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch. Tiếp
tục triển khai thực hiện thông báo Kết luận số 130/TB-TW ngày 10 tháng 01 năm
2008 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 14 tháng 7
năm 2008 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu
nại tố cáo; tổ chức đầu mối quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo, cải cách các quy trình
tiếp nhận, xử lý đơn thư để giải quyết kịp thời các vự khiếu kiện, xây dựng lộ trình,
kế hoạch xử lý, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm vụ khiếu nại liên quan đền
bù hồ Sông Ray, các vụ khiếu kiện tồn đọng, kéo dài. Chủ động xử lý tình hình
khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tập trung giải quyết ngay những vụ việc mới
phát sinh tại cơ sở. Tổ chức thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, tố
cáo đã có hiệu lực pháp luật.
- Thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của các tổ chức giám sát,
thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
- Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết chỉ đạo xây dựng kế
hoạch cụ thể, đề ra giải pháp đồng bộ, tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết
này.
- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân
dân tỉnh tăng cường công tác giám sát kip thời, chấn chỉnh những phát sinh, vướng
mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết.
- Đề nghị Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị,
xã hội tỉnh làm tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia cùng chính quyền
các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khóa
IV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành từ
ngày 01 tháng 01 năm 2010./.
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