UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN KHÁNH
Số: 558 /UBND-NV
V/v triển khai thực hiện Chủ đề
công tác năm 2021, tăng cường
công tác quản lý, chấn chỉnh kỷ
luật, kỷ cương hành chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Khánh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Ngày 25/3/2021, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND
triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
“Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”; để triển khai thực hiện
tốt các nội dung của Kế hoạch, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt
trong năm, UBND huyện yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong
các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp
công lập trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
1.1. Tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nội dung,
nhiệm vụ thuộc phạm vi thẩm quyền được giao tại Kế hoạch số 38/KH-UBND
ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 25/3/2021
của UBND huyện triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 của Ban chấp
hành Đảng bộ tỉnh.
1.2. Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động các quy định của nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ,
trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đạo đức công vụ và đạo đức nghề
nghiệp; quy tắc ứng xử, văn hóa công sở theo quy định của Luật Công chức,
Viên chức…
1.3. Thực hiện nghiêm túc các quy định về 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, khen thưởng những cán
bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, có tinh thần, thái
độ làm việc tốt, có năng suất, chất lượng, hiệu quả; phê bình, nhắc nhở, chấn chỉnh
những hành vi vi phạm, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan;
đơn vị trong quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động.
1.4. Khi cán bộ, công chức, viên chức, lao động có công việc xin nghỉ
công tác để giải quyết việc riêng, thời gian từ 01 ngày làm việc trở lên thì thủ
trưởng cơ quan, đơn vị phải báo cáo xin ý kiến UBND huyện (qua phòng Nội
vụ), khi có sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện thì cán bộ, công chức, người
lao động mới được nghỉ công tác.

1.5. Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương và nhiệm vụ được
giao, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nội quy, quy chế của cơ quan,
nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu bia trong giờ hành chính
và giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc theo quy định; đồng thời khuyến khích
cán bộ, công chức viên chức hạn chế uống rượu bia trong ngày nghỉ; thực hiện
nghiêm các quy định pháp luật về an toàn giao thông; thực hiện quy tắc ứng xử,
quy chế tiếp công dân, phân công công việc khoa học, hợp lý, tạo điều kiện
thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức làm việc có năng suất, chất lượng,
hiệu quả cao.
1.6. Những nơi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thời gian làm việc
và quy định về không uống rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa của các
ngày làm việc; đánh bạc, gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân…thì Thủ
trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp xã đó phải chịu trách nhiệm trước
pháp luật và trước Chủ tịch UBND huyện.
2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
2.1. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế
của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm chế độ làm việc 40 giờ/tuần, không đi
muộn, về sớm, không làm việc riêng trong giờ làm việc, không tụ tập đông
người trong phòng làm việc; gây mất trật tự, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm
vụ của cán bộ, công chức khác trong cơ quan; thực hiện nghiêm việc đeo thẻ cán
bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành công vụ. Chấp hành nghiêm quy định
pháp luật về an toàn giao thông, không điều khiển phương tiện giao thông khi đã
uống rượu bia; không uống chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa (trong
ngày làm việc).
2.2. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của
nhà nước về những điều cán bộ, công chức không được làm; giữ gìn kỷ luật, kỷ
cương hành chính; không gây bè phái, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ; không
bàn tán có ý xuyên tạc về những quyết định của tập thể, lãnh đạo đã được thông
qua. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo quản tài sản, trong thiết bị của cơ
quan, đơn vị, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, khoa học nơi làm việc.
2.3. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục
hành chính, hiện đại hóa hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,
đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao tinh
thần, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, tránh tình trạng phiền hà, sách nhiễu của
cán bộ, công chức đối với người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ đúng
thẩm quyền được giao, không lạm quyền hoặc làm trái công vụ, thực hiện đầy
đủ quyền hạn, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ công tác, hoàn thành nhiệm vụ,
công việc được giao có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.
3. Đối với phòng Nội vụ huyện:
3.1 Tham mưu UBND huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện các quy định
của Nhà nước về văn hóa công sở. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra,
xác minh, làm rõ các vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

liên quan đến các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, các quy định cán
bộ, công chức không được làm; tùy tính chất, mức độ vi phạm để xử lý bảo đảm
nghiêm minh, chính xác theo đúng quy định của Nhà nước.
3.2 Tổng hợp báo cáo đề xuất UBND huyện biểu dương, khen thưởng kịp
thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhắc nhở, chấn chỉnh,
đề nghị xử lý kỷ luật kịp thời với những biểu hiện lệch lạc, hành vi vi phạm
pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, công
chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Trên đây là một số nội dung về triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm
2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành
chính, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND
các xã, thị trấn, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm
túc triển khai thực hiện các nội dung trên.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, NV
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