Phường Tân Thạnh tổ chức Diễn đàn Nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và cán bộ chiến
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Chiều ngày 27/8/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Thạnh tổ chức
Diễn đàn Nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và cán bộ chiến sĩ công an
phường. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo công an thành phố Tam Kỳ; Đ/c Đỗ Văn Minh –
UV BTV thành ủy – bí thư Đảng ủy phường; lãnh đạo địa phương, toàn bộ cán bộ công
chức, công an phường và gần 100 người dân trên địa bàn phường.

Tại diễn đàn, Nhân dân được nghe UBND phường thông báo về thực trạng, tình hình, kết
quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức năm 2019, báo cáo tình hình ANCT – TTATXH của
công an phường. Với tinh thần dân chủ, Nhân dân tham gia 07 lượt ý kiến góp ý cho đội ngũ cán
bộ, công chức và công an phường trên các lĩnh vực: quản lý đất đai, môi trường, công tác tiếp
dân; thực hiện chương trình cải cách hành chính Nhà nước liên quan đến công dân, hoạt động
của công an phường, Ban BVDP phường...Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tinh thần, thái
độ, trách nhiệm, năng lực thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên
chức.
Sau khi lắng nghe ý kiến của Nhân dân, đại diện lãnh đạo UBND phường, công an phường
đã tiếp thu, trực tiếp giải trình một số nội dung tại diễn đàn. Ghi nhận những góp ý chân thành,
tâm huyết và mang tính xây dựng, nhấn mạnh sẽ phát huy làm tốt những mặt đã đạt được, kiên
quyết khắc phục những mặt còn tồn tại, khuyết điểm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức
trong sạch, vững mạnh. Đồng thời yêu cầu các cán bộ, công chức, công an phường nghiêm túc
tiếp thu ý kiến Nhân dân đóng góp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ ngày
càng tốt hơn để đáp ứng lòng tin của nhân dân.
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