ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VỊ THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 201/UBND-NV

Vị Thanh, ngày 07 tháng 02 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường chấn chỉnh kỷ
luật, kỷ cương trong các cơ quan
hành chính Nhà nước trên địa
thành phố Vị Thanh

Kinh gửi:
- Thủ trưởng các phòng, ban, trung tâm thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã.
Trong thời gian qua, việc chấp hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày
08/11/2013 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục chấn chỉnh đạo đức, tác
phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức tác phong; xây dựng lề
lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ; Công văn số 1632/UBNDTH ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường kỷ luật, kỷ
cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang đã có những chuyển biến tích cực. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã có
nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc, tăng cường
kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ
chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác cải cách hành chính Nhà nước. Tuy
nhiên, thời gian gần đây một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện tốt
chế độ công vụ và các quy định nêu trên làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác
và uy tín của cơ quan, đơn vị.
Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương
hành chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh yêu cầu Thủ trưởng
cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày
08/11/2013 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục chấn chỉnh đạo đức, tác
phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức tác phong; xây dựng lề lối
làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ; Công văn số 1632/UBND-TH
ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường kỷ luật, kỷ
cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt Chỉ thị

số 01/CT-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu
Giang về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong tổ chức đón Tết
Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
2. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo công chức, viên chức đơn vị
mình nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn,
bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh
công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.
3. Giao Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến
hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định nêu trên, đặc biệt là Chỉ thị
số 09/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh, khi phát hiện các cơ quan, đơn vị lơ là công việc, thiếu giám sát giờ giấc,
hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động báo cáo
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét xử lý theo quy định.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, trung tâm thành phố, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các phường, xã triển khai và nghiêm túc thực hiện theo tinh thần
Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PNV.

CHỦ TỊCH
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