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             Yên Mô, ngày         tháng        năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự  

  nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 

Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 12/8/2007 của Thủ tướng chính phủ về quy 

chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước. Trong thời gian qua, UBND 

huyện đã quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tương đối nghiêm túc 

nội quy, quy chế làm việc, tác phong, lề lối làm việc và quy chế văn hóa công vụ của 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Chỉ thị số 26-CT-TTg; Quyết 

định số 129/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của 

UBND tỉnh. Tuy nhiên hiện nay ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động chưa chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, 

gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân; còn đi muộn, về sớm, giải quyết việc 

riêng trong giờ làm việc, nghỉ không có lý do, không báo cáo làm ảnh hưởng đến 

công việc chung của cơ quan, đơn vị; có trường hợp uống rượu, bia vào buổi trưa của 

ngày làm việc, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; thái độ, tinh thần trách 

nhiệm của cán bộ, công chức có lúc, có nơi còn hạn chế… 

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc quy chế 

văn hóa công vụ, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện 

và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chế 

độ công vụ, công chức; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 12/8/2007 của Thủ tướng chính phủ; 

Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh… đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về văn hóa công vụ, sử dụng thời giờ làm 

việc gắn với công tác thi đua khen thưởng và bình xét, đánh giá xếp loại cán bộ, công 

chức, viên chức hàng năm; kịp thời khuyến khích, biểu dương những cán bộ, công 

chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, có tinh thần, thái độ làm việc 

tốt, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; đồng thời phê bình, nhắc nhở, chấn 
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chỉnh những hành vi chưa đúng; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không 

bình xét thi đua khen thưởng, kéo dài thời gian nâng bậc lương đối với cán bộ, công 

chức, viên chức vi phạm. 

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để xảy ra trường hợp cán bộ 

công chức vi phạm nội quy, quy chế làm việc, tác phong, lề lối làm việc, thời gian 

làm việc và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, quy định về không 

uống rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa của các ngày làm việc, gây phiền hà, 

sách nhiễu đối với công dân… thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND 

huyện. 

3. Giao Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tăng 

cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên; tổng hợp báo 

cáo đề xuất UBND huyện biểu dương các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện 

tốt, phê bình và có hình thức xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về UBND huyện (Qua 

phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết/. 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TTHĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô ; 

- Lưu: VT, NV. 
    PH_NV(95) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Thái Sơn 
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