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Nam Định, ngày     tháng 3 năm 2023 

THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính                                                 

và các nội quy, quy chế của Cơ quan 

 

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

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

các cấp; 

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-STC ngày 15/8/2017 của Sở Tài chính về 

việc ban hành Nội quy cơ quan của Sở Tài chính tỉnh Nam Định; Quyết định số 

132/QĐ-STC ngày 20/8/2021 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế làm 

việc cơ quan của Sở Tài chính tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-TCT ngày 27/02/2023 của Tổ công tác về 

kiểm tra công vụ về kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2023. 

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và Uỷ ban 

nhân dân tỉnh; Kế hoạch của Tổ công tác của tỉnh về kiểm tra nội quy và quy 

chế của cơ quan; đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả trong chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương, đạo đức công vụ; Giám đốc Sở yêu cầu toàn thể công chức và người 

lao động trong cơ quan: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định; đặc biệt là việc chấp hành 

thời gian làm việc, nội quy, quy chế của cơ quan, việc thực hiện quy tắc ứng xử, 

đạo đức nghề nghiệp của công chức, người lao động. 

2. Giao các đồng chí Phó Giám đốc theo lĩnh vực phụ trách chỉ đạo, đôn 

đốc cán bộ, công chức các phòng gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ 

quan. Đồng thời các Phó Giám đốc và các Trưởng phòng chịu trách nhiệm 

trước Ban Giám đốc trong trường hợp cá nhân thuộc phòng quản lý, phụ trách 

xảy ra vi phạm. 

3. Giao Văn phòng Sở tiến hành tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột 

xuất; tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc. Trường hợp công chức, người lao động 

vi phạm sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Giám đốc và làm căn cứ 

đánh giá, xếp loại hàng năm.  
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Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở nghiêm 

túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy, Ban Giám đốc; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, VP, QLNS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thành Trung 
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