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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                         

 Số: 2705 /UBND-NC                            Tam Bình, ngày 02 tháng 12 năm 2016 

V/v tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong các cơ 

quan hành chính nhà nước 

 

                    

                     Kính gửi:   

                                      - Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;    

                                      - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 4533/UBND-NC, ngày 29/11/2016 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong 

các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, 

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín 

của các cấp chính quyền huyện Tam Bình đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, 

bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện 

và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc một số 

nội dung sau đây: 

1. Chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 

26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg, 

ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời 

giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 

29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 

số 13/CT-UBND, ngày 09/11/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản 

lý. Trong đó, phát huy tính tiền phong, gương mẫu và đề cao trách nhiệm của người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phân công công việc hợp lý, xác định rõ 

trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm 

vụ, công vụ. Xem việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính là giải pháp quan trọng 

góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

2. Tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2016 - 2020 của đơn vị ngành, địa phương.  

3. Giao Phòng Nội vụ (Thường trực Ban chỉ đạo huyện về thực hiện Chỉ thị 06-

CT/TU, ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long) tăng cường kiểm tra việc thực hiện 

kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo kế hoạch. Đề xuất, kiến nghị, xử 

lý kỷ luật nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm, kể 
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cả xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra việc vi 

phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tổng hợp 

báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã- thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- TT. HU, HĐND (để b/c); 

- CT, PCT. UBND huyện; 

- LĐVP; 

- NC Khối Nội chính; 

- Lưu: VT. 

                                                                                             
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng 
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