
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 

Số:          /UBND-NV 

V/v tăng cường kỷ cương hành 

chính, kỷ luật lao động; Chấn chỉnh 

tác phong, lề lối công tác. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quan Sơn, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

 

                  Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS và Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Trong thời gian qua, UBND huyện đã thực hiện nhiều biện pháp tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm 

việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức gắn với tăng cường 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động từng bước đi vào nền nếp, tinh thần trách nhiệm được nâng lên, 

phát huy vai trò tự giác, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. 

 Tuy nhiên, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thời gian qua còn chưa 

nghiêm; như: chưa đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện 

nhiệm vụ; chấp hành chưa nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; ý thức 

kỷ luật lao động chưa tốt, còn vi phạm các quy định về sử dụng thời gian làm 

việc; vẫn còn tình trạng sử dụng rượu, bia, chất có cồn trước và trong giờ làm 

việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; vi phạm quy định của pphaps luật khi 

tham gia giao thông… 

 Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, nhằm tạo bước chuyển biến rõ nét về 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, 

điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

 1. Yêu cầu chung 

 Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, 

thị trấn tiếp tục quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, 
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các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lao động, quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động. Cụ thể, các văn bản: Chỉ thị số 26/CT-

TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong các cơ quan hành chính Nhà nước; Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 

03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng 

chống tác hại của rượu, bia; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 18/10/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, 

bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; 

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa; Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 21/7/2016 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Quan Sơn về tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; chấn 

chỉnh tác phong, lề lối công tác; Quy chế hoạt động của cấp ủy, chính quyền, nội 

quy, quy chế của các cơ quan, đơn vị. 

 2. Về kỷ cương hành chính 

 Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung, dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá 

nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, đề cao trách nhiệm trước nhiệm vụ 

được phân công; khắc phục tình trạng báo cáo ở cấp xã, cơ sở, các ngành về 

huyện chậm thời gian, nội dung sơ sài, số liệu báo cáo thiếu trung thực; thực 

hiện nghiêm chế độ làm việc, xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, đoàn kết, 

dân chủ, thân thiện và văn minh. 

 3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

 Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tận tâm, tận tụy trong giải quyết công 

việc, nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu; chấp hành nghiêm nội 

quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm túc thời gian làm việc hằng 

ngày theo Luật Lao động, chấn chỉnh tình trạng đi làm muộn về sớm, nghỉ 

không đúng quy định. 

 Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được uống rượu, 

bia và các chất có cồn trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm 

việc, ngày trực; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông.  

 Thực hiện tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, bảo quản tài sản, sử dụng tài 

sản công đúng quy định; đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự cơ quan; 

tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị, công sở xanh - sạch - đẹp, an toàn, làm chủ. 

 Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải xây dựng tác 

phong làm việc khoa học, gần gũi với cơ sở, với Nhân dân, thân thiện với đồng 
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nghiệp; khi đến công sở phải ăn mặc gọn gàng, chuẩn mực trong phát ngôn và 

hành động; có tinh thần cầu thị, khiêm tốn, trung thực, giản dị, nói đi đôi với làm. 

 4. Tổ chức thực hiện 

 Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn 

huyện tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung 

công văn này. 

 Trung tâm VH, TT, TT & DL huyện đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời nêu 

gương những cá nhân, đơn vị tiêu biểu; đồng thời thẳng thắn phê phán những 

đơn vị, cá nhân không thực hiện tốt. 

 Giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị 

liên quan theo dõi, kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính. Trong quá trình tổ chức, thực hiện, nếu có vướng mắc, đề 

xuất, đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và cá nhân kịp thời phản ánh về 

UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện để 

chỉ đạo, giải quyết theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (để báo cáo); 

- UB MTTQ, các đoàn thể cấp huyện ( để p/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Quang 
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