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3. Triển khai hiệu quả ðề án xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương; tập
trung cải thiện mạnh mẽ môi trường ñầu tư, kinh doanh; ñẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế;
khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc ñẩy tăng trưởng; thực hiện tốt
công tác quản lý quy hoạch, xây dựng ñô thị gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi
trường. Huy ñộng các nguồn lực ñể phát triển cơ sở hạ tầng, tạo sự chuyển biến mạnh
mẽ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các chính sách ñảm bảo an sinh xã hội,
giải quyết kịp thời các vấn ñề bức xúc, nâng cao mức sống của người dân. Phấn ñấu
năm 2019, tỉnh Bình Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; duy trì và
nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí ñạt ñược tại các xã ñã ñược công nhận ñạt
chuẩn nông thôn mới.
4. Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Dương năm
2019 và giai ñoạn 2016-2020. ðẩy mạnh cải cách chế ñộ công vụ, công chức, xác ñịnh
vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; nghiêm
túc thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt ñộng hiệu
lực, hiệu quả theo chỉ ñạo của Trung ương và của tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng,
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước gắn với công khai, minh bạch, tạo thuận lợi
cho người dân và doanh nghiệp.
5. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi ñua, khen thưởng; phát huy vai
trò, trách nhiệm của cấp ủy, người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trong lãnh
ñạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi ñua và công tác khen thưởng. Công tác khen
thưởng phải ñảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, lựa chọn các tập thể,
cá nhân thực sự tiêu biểu, xuất sắc ñể khen thưởng và ñề nghị khen thưởng; thực hiện
tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá
nhân ñiển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.
6. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ñoàn thể chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp vận ñộng cán bộ, công chức, viên
chức, người lao ñộng, ñoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng
ứng, tham gia các phong trào thi ñua do tỉnh phát ñộng ñạt hiệu quả thiết thực, qua ñó
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo quốc phòng
– an ninh của tỉnh năm 2019.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể tỉnh, các cơ quan, ñơn vị, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này;
ñịnh kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Ban Thi ñua
- Khen thưởng tỉnh tổng hợp).
Giao Thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi ñua - Khen
thưởng tỉnh) theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và tổng
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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