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        Tam Điệp, ngày       tháng 02 năm 2022 

         Kính gửi:  

        - Trưởng các phòng, ban, đơn vị của thành phố; 

        - Chủ tịch UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Văn bản số 61/UBND-VP7 ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh về 

việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị. Để tiếp tục tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và 

quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, UBND thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban, 

đơn vị của thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh, của Thành ủy, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố có liên quan 

đến kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập; đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng các văn bản: Chỉ thị 

số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW 

ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm, nêu gương của các bộ, đảng viên, 

nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/02/2016 của Bộ 

Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ 

Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 21-

KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý 

nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của 

Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Luật Cán bộ, 

công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức năm 2019, Quyết định số 10/2021/QĐ-

UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công sở trong 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình....  

2. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm 

tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý 
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trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực 

tiếp của mình có hành vi gây phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc 

của người dân, doanh nghiệp và tổ chức nhất là trong thực hiện các thủ tục cấp các 

loại giấy phép, đăng ký kinh doanh, thuế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

đăng ký hộ khẩu, công chứng, chứng thực.... 

3. Tăng cường phổ biến, quán triệt đối với cán bộ, công chức, viên chức 

trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ nguyên tắc thứ bậc và trật tự hành 

chính; thực hiện đúng thẩm quyền, tăng cường trách nhiệm trong công tác phối 

hợp; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ 

sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công 

việc; phải đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện nghiêm 

các quy định về đạo đức, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, 

công chức, viên chức; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, không sử dụng thời 

gian làm việc để làm công việc riêng. Nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống 

có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Nghiêm cấm 

lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải 

quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. 

4. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ 

quan, đơn vị; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp 

hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện 

chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành 

chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 510/UBND-VP7 ngày 02/12/2021. 

6. Nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được các đoàn kiểm tra về 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, về công tác cải cách hành chính và kiểm 

soát thủ tục hành chính đã chỉ ra. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, 

viên chức và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

Yên cầu các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.     

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy (để b/c);    

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Hoàng Mạnh Hùng 
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