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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 14 tháng 11 năm 2019

V/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương
hành chính trên địa bàn thành phố

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố;
- UBND các phường thuộc thành phố.
Ngày 23/9/2019, UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 3721/UBNDNC về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố. Qua
một thời gian theo dõi việc triển khai thực hiện, UBND Thành phố nhận thấy tình
hình thực hiện giờ giấc làm việc và đeo thẻ trong khi làm việc và thực hiện nhiệm
vụ chưa được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, một số cơ quan, đơn vị tại Trung tâm
hành chính Thành phố công chức, viên chức, người lao động không đeo thẻ theo
quy định.
Nhằm đảm bảo sự văn minh, chuyên nghiệp và trách nhiệm của cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động cũng như nâng cao ý thức trong khi thi hành
nhiệm vụ, công vụ, UBND Thành phố yêu cầu:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường thuộc thành
phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh
về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành
chính trên địa bàn tỉnh; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo
Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND Tỉnh.
- Cán bộ, công chức, viên chức khi tham dự các buổi hội, họp tại UBND
Thành phố phải đeo thẻ và đến trước 5 phút để ổn định.
- Nếu cơ quan, đơn vị, UBND phường nào để xảy ra tình trạng không chấp
hành nghiêm túc đúng tinh thần nội dung Công văn này thì Thủ trưởng đơn vị đó
chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố.
- Giao Phòng Nội vụ Thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn
vị thực hiện chế độ đeo thẻ và giờ giấc làm việc đúng quy định, báo cáo UBND
Thành phố các trường hợp không thực hiện.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch
UBND các phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TVTU;
- TT HĐND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND 27 phường;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- VP: LĐ, CVNC;
- Lưu: VT.
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