
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN VỤ BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-BTCNV Vụ Bản, ngày 12 tháng 5 năm 2022
V/v chấn chính kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, công vụ

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Bộ phận "Một cửa" của ƯBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Ngày 21/4/2022, ƯBND huyện ban hành Công văn số 239/UBND-BTCNV 
về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, công vụ. Tuy 
nhiên, qua phản ánh của người dân, vẫn còn có cơ quan, đơn vị chấp hành chưa 
nghiêm các quy định về hành chính, công vụ, đặc biệt là việc châp hành thời 
gian làm việc hành chính; ƯBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị 
trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

1. Chỉ đạo, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội 
quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, việc thực hiện quy tăc ứng xử, đạo 
đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đặc biệt là 
việc chấp hành thời gian làm việc hành chính (Mùa hè: Buoi sáng từ 7h00' đến 
1 lh30'; Buổi chiều từ 13h30' đến 17h00'), xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động có hành vi vi phạm.

Chỉ đạo Bộ phận "một cửa" thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, nâng cao 
hiệu quả và thái độ ứng xử của công chức, viên chức giao dịch trực tiếp với công 
dân, tố chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Tồ cồng tác về kiếm tra công vụ của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiến hành 
kiếm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn (kiếm tra 
không bảo trước, đến trực tỉêp các cơ quan, đơn vị, thực hiện việc lập biên bản 
nếu có hành vỉ vỉ phạm về kỷ luật hành chỉnh...); nếu To công tác của tỉnh phát 
hiện có cá nhân vi phạm hoặc có nội dung thực hiện không tốt, thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc thực hiện

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Đảng ủy các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.
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