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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  13 /UBND 
V/v siết chặt việc thực hiện kỷ luật, 

kỷ cương hành chính 

 

Phường Hà Huy Tập, ngày  08  tháng 02 năm 2021 

       

Kính gửi: Các đồng chí cán bộ công chức. 

 

Để tiếp tục thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của 

UBND tỉnh về việc ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực 

lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; UBND phường Hà Huy Tập yêu cầu các 

đồng chí cán bộ công chức thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản Tỉnh và Thành phố quy định về 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong đó trọng tâm quán triệt về tác phong, lề lối làm 

việc, ý thức trách nhiệm trong  thực thi công vụ của cán bộ, công chức; Thực hiện 

đảm bảo thời gian làm việc trước và sau tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021;  

2. Giao bộ phận Văn phòng phối hợp với Công đoàn phường theo dõi chặt 

chẽ việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo bản cam kết của từng cá 

nhân. Khi phát hiện cán bộ công chức vi phạm, kịp thời tham mưu lảnh đạo UBND 

nhắc nhở, kiểm điểm, phê bình và có hình thức xử lý kỷ luật đối với các trường 

hợp vi phạm theo quy định. 

3. Thường xuyên thực hiện việc tự kiểm tra công tác cải cách hành chính - 

Hoạt động công vụ định kỳ, đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức của cơ quan vi phạm kỷ 

luật, kỷ cương hành chính.  

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

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Nội vụ Thành phố (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND; 

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- Lưu VP. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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