Sáng ngày 11/10/2018 ti Hi trng UBND phng Hòa Minh, ng y phng Hòa Minh t chc k nim 70 nm
ngày truyn thng ngành kim tra ng (16/10/1948 – 16/10/2018).
Tham d bui l có ng chí Nguyn Vn Cng – UVTV – Ch nhim UBKT qun y và các thành viên UBKT
qun y; các ng chí trong BTV, BCH ng b phng, i din lãnh o HND, UBND, UBMTTQVN phng; các ng
chí nguyên ch nhim, phó ch nhim UBKT qua các thi k, các ng chí Bí th chi b, ph trách công tác kim
tra ca 46 chi b trc thuc ng b phng.

Phát huy truyn thng 70 nm xây dng và trng thành, i ng cán b làm công tác kim tra ng ca ng b phng
ã không ngng vun p và tô thm truyn thng v vang ca ngành kim tra ng: “Tuyt i trung thành, oàn kt,
trung thc, liêm khit, k cng và tn ty”. Thông qua kim tra giám sát, BTV ng y ã ch o UBKT phng và
các cp y chi b xem xét, x lý nghiêm các vi phm, khuyt im ca t chc, ng viên, kp thi un nn nhng thiu
sót tn ti trong công tác lãnh o, ch o ca t chc ng, ng viên trong vic chp hành iu l ng, các ch th, ngh
quyt ca ng và chính sách pháp lut ca Nhà nc cng nh vic thc hin nhim v ng viên, nhim v cp y viên,
góp phn xây dng ng b phng ngày càng trong sch vng mnh.

Phát biu ti bui l, ng chí Lê Th Nhân – Bí th ng y – Ch tch HND phng ã ghi nhn kt qu công tác kim
tra, giám sát, k lut ng trong thi gian qua ng thi ngh UBKT ng y phng, các chi b, các ng chí ph trách
công tác kim tra ti c s tip tc phát huy nhng kt qu ã t c thc hin tt công tác kim tra, giám sát, k lut ng.
Ngc Lãnh

