
UỶ BAN NHÂN DÂN                                 

XÃ NAM ĐIỀN 

 

Số:   19  /UBND 

“Về việc tăng cường chấn 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương, 

đạo đức công vụ” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Điền, ngày 15 tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi:    -   Các đồng chí cán bộ, công chức;                                            

-   UBMTTQ và các tổ chức, đoàn thể; 

-   HĐQT HTX SX KDDV NN Nam Điền; 

-   Các đồng chí Bí thư chi bộ; Trưởng ban công tác MTCS; 

-   Các đồng chí Trưởng xóm, Công an viên. 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện và nhằm nâng cao văn hoá 

công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, 

năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp 

ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.  

UBND xã yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Cán bộ, công chức, 

các ngành từ xã đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội 

dung sau:  

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc 

các quy định về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ theo tinh thần chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND tỉnh, huyện về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ 

trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định; Quyết định số 

4727/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện Nghĩa Hưng về Ban hành 

Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng; Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 

của UBND xã Nam Điền về Ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn xã Nam Điền.  

Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ 

quan, đơn vị ....uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc và thời gian nghỉ 

trưa các ngày làm việc trong tuần, chấp hành nghiêm túc giờ làm việc hành chính 

theo quy định.  

2. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ...trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức 

công vụ nhất là việc thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của rượu bia, 



giờ giấc làm việc. Nếu cơ quan, đơn vị nào vi phạm thì ngoài việc xử lý trách 

nhiệm cá nhân đồng chí vi phạm còn xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị đó.  

3. Rà soát, sửa đổi các nội quy, quy định liên quan đến văn hoá công vụ 

trong phạm vi thẩm quyền của cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra việc thực 

hiện các quy định về văn hoá công vụ,  

quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị; nội quy, quy định cần đảm bảo đầy đủ 

nội dung theo Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước ban 

hành.  

4. Giao cho Văn phòng - thống kê giúp Chủ tịch UBND xã thường xuyên 

kiểm tra, tăng cường giám sát kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp 

báo cáo UBND xã theo quy định.  

UBND xã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, nghiêm túc triển khai 

thực hiện các nội dung trên./.  

      Nơi nhận:                                                        

- UBND huyện;                                              

- Phòng Nội vụ huyện Nghĩa Hưng;              

- TT Đảng ủy-TT HĐND xã;                 

- Lãnh đạo UBND xã;                                       

- Lưu. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                             

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Xuân Tuyến 
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