
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 
 

Số: 247   /UBND-NV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Chi Lăng, ngày   09   tháng 02 năm 2023 

V/v chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật kỷ 

cương hành chính của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong  

các cơ quan, đơn vị 
 

                                              

                       Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Trong thời gian qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong 

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn đã có sự chuyển 

biến tích cực trong nhận thức và hành động; cán bộ, công chức, viên chức từng 

bước xây dựng phong cách ứng xử, lề lối làm việc, đạo đức, trách nhiệm trong 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ, qua đó góp phần nâng cao năng suất làm việc, hiệu 

quả quản lý, hoạt động và phục vụ Nhân dân trên địa bàn huyện.  

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn có cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn có nội dung chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND huyện, dẫn đến có công việc chậm hạn, chậm tiến độ; một số đơn vị chậm 

ban hành văn bản so với yêu cầu của huyện; có văn bản tham mưu ban hành chưa 

đạt chất lượng, còn có sai sót,... Một số cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn có 

cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện nghiêm túc quy định dự họp, dự hội 

nghị; còn trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không đeo thẻ trong giờ làm 

việc, sử dụng thời gian làm việc để giải quyết việc riêng. 

Để chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chủ tịch 

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

thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:  

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện Văn bản số 95/UBND-NV, ngày 

13/01/2023 của UBND huyện về tiếp tục thực hiện phương châm hành động "Siết 

chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết định hành động, sáng tạo bức phá"; 

Quyết định số 595/QĐ-UBND, ngày 28/02/2022 của UBND huyện Chi Lăng về 

ban hành Quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện Chi Lăng; Văn bản số 290/UBND-GDDT, ngày 

26/3/2019 về tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo;  

văn bản số 1915/UBND-VP, ngày 04/12/2020 của UBND huyện về tăng cường 

công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động liên quan đến vay 

lãi nặng; Văn bản số 42/UBND-TNMT, ngày 07/01/2022 của UBND huyện về 

chấn chỉnh việc thực hiện chỉ đạo của UBND huyện trong công tác quản lý nhà 

nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Văn bản số 1059/UBND-TNMT, ngày 
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06/6/2022 của UBND huyện về chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh 

vực đất đai; Văn bản số 175/UBND-TNMT, ngày 02/02/2023 của UBND huyện 

về nghiêm túc chấn chỉnh việc thực hiện chỉ đạo của UBND huyện về đăng ký 

đất đai; Văn bản số 1164/UBND-NV, ngày 16/6/2022 của UBND huyện về việc 

yêu cầu kiểm điểm và chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức tham gia các cuộc 

họp, hội nghị… 

2. Nghiêm túc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ 

cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với 

cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình, cụ thể:  

- Tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm 

quyền trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.  

- 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.  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nâng cao 

tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trong việc 

kiểm tra, rà soát, xét duyệt nội dung văn bản do cơ quan ban hành, đồng thời 

tham mưu văn bản trình lãnh đạo UBND huyện đảm bảo có chất lượng, không để 

tình trạng văn bản có lỗi sai sót, phải đính chính hoặc bị hủy văn bản.  

- Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người 

cán bộ, công chức, viên chức; chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc, không 

sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định khi tham 

gia cuộc họp, hội nghị; đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm 

vụ.  

- Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, kết hợp với học 

tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.  

- Ứng xử hòa nhã, đúng mực với tổ chức, công dân khi liên hệ công tác.  

3. Tăng cường các biện pháp quán triệt, giáo dục, quản lý, giám sát chặt 

chẽ thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với tổ chức, công dân 

đến liên hệ công tác, đặc biệt ở những vị trí làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả, người làm công tác quản lý đất đai, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật 

tự xây dựng, quản lý dự án…. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức gây 

nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến 

người dân và doanh nghiệp.  

Nếu để xảy ra tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết 

công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, tuỳ mức độ vi phạm cán bộ, 

công chức, viên chức và thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND huyện.  

4. Rà soát, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc cơ quan, đơn vị phù hợp 

với quy định hiện hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra, giám 



3 

 

sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời 

kiểm điểm, phê bình và báo cáo UBND huyện xem xét xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.  

5. Giao Phòng Nội vụ huyện  

- Tham mưu giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

tại các cơ quan, đơn vị.  

- Phối hợp với các cơ quan tiếp tục tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND 

huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2023. 

- Kịp thời phát hiện, báo cáo UBND huyện xem xét xử lý các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, Quy chế văn 

hóa công sở; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 

nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Đồng thời phát hiện, đề xuất UBND huyện  

biểu dương những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt; theo dõi chặt chẽ để 

đưa vào đánh giá, xếp loại chất lượng, xét thi đua cuối năm.  

6. Giao Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện  

Phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra 

việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2023 theo Quyết định số 200/QĐ-

UBND, ngày 13/01/2023 của UBND huyện. 

 7. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện  

- Phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện theo dõi, đôn đốc 

việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn; tổng hợp danh sách các đơn vị tham mưu công việc chậm tiến độ làm cơ sở 

đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ cuối năm.  

- Tổng hợp danh sách các đơn vị không chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ 

cương trong việc tham dự các Hội nghị, cuộc họp do UBND huyện tổ chức; 

tham mưu chuẩn bị tài liệu họp không đúng thời hạn, báo cáo lãnh đạo huyện 

xem xét, xử lý theo quy định.   

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; 

- Thường trực Huyện ủy (BC); 

- Thường trực HĐND huyện (BC); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị: 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, PNV (VTNg). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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