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     Thạch Lạc, ngày 27 tháng 7 năm 2022 

 

     Kính gửi: Cán bộ, công chức xã. 

 

Thực hiện Công văn số 1344/UBND ngày 21/7/2022 của UBND huyện về 

việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Thời gian 

qua, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công 

chức trên địa bàn xã cơ bản chấp hành tốt theo quy định. Để tiếp tục thực hiện 

tốt văn hóa công vụ; đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Kết 

luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết 

chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công 

chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ; Quyết định 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về Quy 

định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức; cán bộ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy chế công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết 

định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính; Kế hoạch 

số 308/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND huyện về việc thực hiện Chỉ thị 

số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 

doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

 2. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm thời gian làm 

việc; không để xảy ra tình trạng đi muộn, về sớm, gây phiền hà, nhũng nhiễu 

trong quá trình thực thi công vụ, làm việc riêng trong giờ hành chính, với 

phương châm: “đi báo việc, về báo công”; nâng cao chất lượng tham mưu của 

cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm việc đeo thẻ cán bộ, công chức, lịch công 

tác, trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang phục, tiếp dân theo quy định. 

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính của 

đơn vị; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện 
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chương trình, kế hoạch công tác cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường 

công tác phối hợp; gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với trách nhiệm 

người đứng đầu. 

4. Giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân kịp thời, minh bạch, 

đúng quy trình và thời gian giải quyết; không để sai sót, hồ sơ tồn đọng; tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân theo quy định. 

5. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, công chức thực hiện 

nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; trường hợp cán bộ, công chức vi phạm sẽ 

bị xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời người đứng đầu cơ quan, đơn vị có 

cán bộ, công chức vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. 

6. Giao Công chức Văn phòng – Thống kê phụ trách công tác Nội vụ 

 - Chủ trì, tham mưu Thủ trưởng đơn vị tăng cường công tác kiểm tra; kịp 

thời phát hiện, chấn chỉnh, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; 

- Theo dõi, tổng hợp trường hợp cán bộ, công chức vi phạm làm tiêu chí 

đánh giá, phân loại cuối năm; báo cáo Chủ tịch UBND xã theo quy định. 

Yêu cầu cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phòng Nội vụ; 

- TTr Đảng ủy; TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 
- Lưu: VT. 
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