TPNĐ tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham
nhũng 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2021
Sáng 21/10, Thành uỷ Nam Định tổ chức hội nghị giao ban công tác nội
chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp 9 tháng năm 2021 và triển
khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021. Đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó bí thư
Thường trực Thành uỷ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó bí thư Thường trực Thành uỷ phát biểu tại hội nghị
Trong 9 tháng đầu năm 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện công
tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp thu được nhiều kết quả
tích cực; công tác bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được tăng
cường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác cải cách tư
pháp được quan tâm, công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai thực hiện
quyết liệt, bài bản, kịp thời phù hợp với thực tế của thành phố; đã tổ chức thành công
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,
nhiệm kỳ 2021-2026.
Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và triển
khai với nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt. Công tác tiếp công dân nói chung, nhất là
công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy và việc tiếp nhận, xử lý đơn thư
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện nề nếp. Những kết quả nêu trên
đã góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác nội chính, cải cách tư
pháp và phòng, chống tham nhũng còn một số hạn chế như: Việc nắm bắt tình hình
hoạt động các tôn giáo, nhất là hoạt động của đạo lạ có lúc, có nơi còn hạn chế; một
số vụ việc các phòng, ban chuyên môn chậm có báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh;
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên,
liên tục…
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó bí thư Thường trực Thành
uỷ ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác nội chính và phòng chống tham
nhũng của thành phố đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021.
Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021, đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành
uỷ yêu cầu các ban ngành thuộc khối nội chính tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện
nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của
Trung ương, của tỉnh và của thành phố đối với công tác nội chính, phòng, chống tham
nhũng và cải cách tư pháp.
Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo giữ
vững an ninh, trật tự địa bàn; chủ động sẵn sàng tham gia phòng, chống lụt bão, tìm
kiếm cứu nạn; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; triển
khai các công tác chuẩn bị, tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.
Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án bảo đảm
đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông dịp cuối năm; công tác thi hành án dân sự tập trung nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền,
tài sản cho Nhà nước đối với các vụ việc tham nhũng - kinh tế; tổ chức thực hiện

nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra; tổ chức việc tiếp công dân và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố
cáo của công dân./.
Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn/

