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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG VĂN YÊN 

 

Số: 05/UBND 
Về việc tăng cường thực hiện kỷ 

luật kỷ cương hành chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Văn Yên, ngày  11 tháng 02 năm 2020 

 
 

Kính gửi: Cán bộ, công chức phường 

     

Thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND 

tỉnh về việc ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Công văn số 176/UBND-NV ngày 22/01/2020 của 

UBND thành phố Hà Tĩnh, UBND phường yêu cầu cán bộ, công chức cơ quan 

phường thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, tỉnh, thành 

phố quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, trọng tâm là tác phong, lề lối làm 

việc, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; chấn chỉnh 

ngay các biểu hiện thiếu tập trung trong thực hiện nhiệm vụ, chưa chấp hành tốt 

giờ giấc hành chính trong thời gian trước và sau tết nguyên đán Canh Tý năm 

2020.  

2. Cán bộ, công chức nào vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tham mưu 

thiếu kịp thời dẫn đến tiến độ triển khai công việc chậm trễ thì cá nhân đó phải 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường. 

 3. Giao Tổ kiểm tra CCHC chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan 

thường xuyên theo dõi, kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính của cán bộ, công chức thuộc cơ quan phường và báo cáo kết quả về UBND 

phường.  

Văn phòng Cấp ủy Chính quyền tham mưu lãnh đạo UBND nhắc nhở, kiểm 

điểm, phê bình và xem xét kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.  

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đồng chí nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Đảng ủy,TT HĐND; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND; 

- UBMTTQ và các đoàn thể; 

- Lưu: VT, NV. 
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