
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-NV 

 

     Đình Lâp̣, ngày      tháng  4  năm 2020 

V/v chấn chỉnh tác phong, lề lối làm 

việc của cán bộ, công chức, viên 

chức người lao động 
 

 

          Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣ trực thuộc;  

 - Hôị Đông y, Hôị Chữ thâp̣ đỏ;        

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các 

cấp; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân 

và doanh nghiệp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; 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 và doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 08/8/2019 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 

2020;  

Để thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chỉ đạo của các 

cấp có thẩm quyền, trong năm 2020 UBND huyện đã ban hành Công văn số 

26/UBND-NV ngày 09/01/2020 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2020; 

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND huyện Đình Lập về 

kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020. 

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, 

thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về kỷ luật, kỷ  

cương hành chính theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tuy nhiên qua theo dõi, 

một số cán bộ, công chức, viên chức của một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành 

tốt, tác phong lề lối làm việc, kỷ luật kỷ cương hành chính; vai trò, trách nhiệm 

của người đứng đầu một số cơ quan , đơn vị chưa được thể hiện rõ  nét. Để chấn 

chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao 

trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
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- Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách thức, nội dung quán triệt, tuyên 

truyền đến từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt chỉ đạo của các cấp 

có thẩm quyền về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả công việc. 

- Trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch 

COVID-19, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, công chức, viên 

chức thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị; bố trí cán bộ, công chức viên chức 

làm việc tại nhà, nếu để xảy ra tình trạng trong giờ hành chính công chức, viên 

chức không thực hiện nhiệm vụ hoặc đi ra khỏi địa bàn không có lý do thì cán 

bộ, công chức, viên chức và Thủ trưởng đơn vị đó hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện. 

- Về việc tham dự các cuộc họp do UBND huyện hoặc các cấp có thẩm 

quyền tổ chức có thành phần là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nếu Thủ trưởng vì lý 

do bất khả kháng không thể dự họp, phải báo cáo xin ý kiến lãnh đạo UBND 

huyện chủ trì cuộc họp được sự đồng ý thì cử cấp Phó đi họp thay. Tránh tình 

trạng Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị cử cấp Phó đi họp thay không đúng 

thành phần, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ.  

2. Giao Phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu thực hiện kiểm tra việc thực hiện 

kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện theo kế 

hoạch. Đề xuất hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm về kỷ luật, kỷ 

cương hành chính gắn với xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị.  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
[ơ 

 

     Lê Văn Thắng 
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