Chiu ngày 9/10, Cm ATLC-SSC phía Bc th xã ã t chc hi ngh giao ban ánh giá kt qu thc hin nhim v
9 tháng u nm và trin khai nhim v 3 tháng cui nm 2018.
Cm ATLC - SSC phía Bc th xã gm phng Bc Hng, c Thun và Trung Lng. 9 tháng u nm, cm ã xây
dng k hoch và trin khai thc hin có hiu qu các mc tiêu nhim v ra. Cp y ng, chính quyn các a phng tp
trung khc phc khó khn, làm tt công tác giáo dc chính tr, t tng cho cán b, ng viên và Nhân dân, t chc
hc tp, quán trit y các ch th, Ngh quyt ca cp trên, tp trung ch o y mnh các phong trào thi ua trên các
lnh vc. Trên lnh vc quc phòng an ninh thng xuyên duy trì nghiêm ch trc sn sàng chin u, hoàn
thành vic tuyn chn và gi công dân lên ng nhp ng, thc hin tt chính sách hu phng quân i…Bên cnh ó,
các a phng trong cm luôn duy trì ch giao ban trao i kinh nghim, thng nht v quan im, phng pháp gii
quyt các vn vng mc, ny sinh góp phn tng cng oàn kt, phi hp cht ch gia cp y, chính quyn và oàn th
to nên sc mnh tng hp gii quyt vn ny sinh c s, góp phn vào thc hin thng li nhim v chính tr ca a
phng... Ban xây dng c s thng xuyên tham mu cho cp u, chính quyn thc hin tt các ni dung v xây dng
c s VMTD, cm ATLC vào chng trình công tác hàng tháng, hàng quý; ban iu hành cm duy trì ch
thông báo tình hình; qua ó, ra các ch trng, gii pháp, khc phc các khâu yu, mt yu, trao i kinh nghim,
thng nht v quan im, phng pháp gii quyt các vn vng mc.

Mc dù vy, 9 tháng u nm, hot ng ca các a phng trong cm vn có nhng hn ch khuyt im nh: cht lng sinh
hot mt s chi b còn hn ch, vic to ngun, phát trin ng viên mi gp khó khn; ci cách hành chính cha áp
ng yêu cu t ra, vic nhân rng các mô hình kinh t hiu qu cao còn chm, thu ngân sách t thp; công tác
qun lý nhà nc trên mt s lính vc cha c thc hin quyt lit…
Ti hi ngh giao ban, các thành phn tham d ã tp trung tho lun, phân tích làm rõ thêm nhng kt qu t c,
ch rõ nguyên nhân ca nhng hn ch, khuyt im và thng nht phng hng, nhim v trng tâm 3 tháng cui nm
2018./.
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