Sáng ngày 24/7, Ban ch o (BC) thc hin Quy ch dân ch (QCDC) c s qun Liên Chiu hi
ngh s kt công tác 6 tháng u nm, trin khai nhim v 6 tháng cui nm 2019. /c àm Quang Hng
- Phó Bí th Qun y ch trì hi ngh.

Phó Bí th Qun y àm Quang Hng ch trì hi ngh
Bám sát chng trình công tác ca Qun y Liên Chiu và Ban ch o thc hin QCDC c s thành
ph, BC thc hin QCDC c s qun tp trung trin khai thc hin có hiu qu các nhim v trong 6
tháng u nm. Ch ng tham mu giúp cp y ch o và trin khai nghiêm túc, m bo tin các ni
dung v thc hin QCDC theo chng trình công tác ra; tham mu thc hin Quyt nh ca Qun y v
t chc hi ngh tip xúc, i thoi vi nhân dân, gii quyt n th khiu ni t cáo, các v vic phát sinh
trong nhân dân, góp phn gii quyt nhng vng mc, bc xúc ca ngi dân, n nh trt t xã hi.

/c Hà Thúc Liêu - Phó Trng Ban Dân vn, Phó trng BC báo cáo ti hi ngh
Trong 6 tháng u nm, lãnh o qun ã tip 652 lt công dân, tip nhn 2 n khiu ni, 3 n t cáo; 190
kin ngh, phn ánh, ã gii quyt 98 n thuc thm quyn, ang tin hành gii quyt 42 n. T chc các lp
bi dng, tp hun nghip v công tác dân vn, quy nh mi v thc hin QCDC; tp hun Ngh nh 149
ca Chính Ph cho các doanh nghip, hp tác xã, các trng t thc ... Quy ch dân ch xã, phng,
th trn c thc hin tt; Thc hin quy ch dân ch trong c quan hành chính nhà nc và các n v
công lp c chú trng. 100% công oàn khi hành chính s nghip hi ngh cán b công chc hàng
nm; Thc hin tt QCDC c s ti ni làm vic, các n v doanh nghip t chc hi ngh ngi lao ng và i
thoi ti ni làm vic; công khai các ch chính sách liên quan n ngi lao ng...

Quang cnh hi ngh
Nhim v t nay n cui nm, BC qun ra 6 nhim v trng tâm, trong ó y mnh công tác dân vn
chính quyn trong các c quan nhà nc, ch o hng dn công tác tip xúc i thoi ca ngi ng u cp y
vi nhân dân; Kim tra giám sát vic thc hin QCDC; y mnh công tác tuyên truyn nâng cao
nhn thc cán b, ng viên, ngi lao ng v v trí vai trò ca công tác dân vn trong tình hình mi...
Hi ngh lng ghép s kt công tác tôn giáo, dân tc và hot ng ca BC T98 trong 6 tháng u nm,
trin khai các nhim v 6 tháng cui nm 2019.

ông Phng.

