
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:  100    /UBND 

V/v chấn chỉnh việc thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính 

Phường Hà Huy Tập, ngày  28   tháng 9 năm 2020 

      Kính gửi: Các đồng chí Cán bộ công chức cơ quan phường. 

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND phường 

về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức 

trên địa bàn phường năm 2020. Qua theo dõi tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính của các đồng chí cán bộ công chức trong thời gian gần đây, UBND 

phường nhận thấy bên cạnh một số nhiệm vụ đả được cần kịp thời chấn chỉnh, 

khắc phục hiệu quả một số vấn đề cụ thể như sau:  

1. Toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc giờ 

giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấm dứt tình trạng đi muộn; một số 

đồng chí có lịch đi học, đi công tác cần phải được cập nhật lên bảng thông báo. 

2.  Thực hiện tốt văn hóa công sở, đeo thẻ công chức đầy đủ, chấp hành 

nghiêm việc mặc đồng phục cơ quan theo quy định.  

3. Bộ phận trực Một cửa tăng cường hơn nữa thái độ phục vụ người dân, 

tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhân dân đi lại nhiều lần để giải quyết một 

công việc. Cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính niêm yết đầy đủ, kịp thời 

các thủ tục hành chính theo quy định. 

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung cải cách hành chính năm 2020, tập 

trung khắc phục các vấn đề còn tồn tại để phục vụ tốt đoàn kiểm tra cải cách hành 

chính cuối năm 2020.  

5. Giao Ban chấp hành Công đoàn phường, Văn phòng UBND phường chịu 

trách nhiệm theo dõi và có đánh giá cụ thể đối với từng cán bộ công chức và lấy đó 

làm cơ sở đánh giá xếp loại cán bộ công chức cuối năm.  

Nhận được Công văn, yêu cầu các đồng chí cán bộ công chức nghiêm túc 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Đảng ủy, HĐND; 

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- Lưu: VT, NV. 
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