
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 31/UBND-VP 
V/vchấn chỉnh việc thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính 

 

Tân Giang, ngày  08 tháng 02  năm 2021 

 

 Kính gửi: 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ; 

- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND; 

- Các ngành; công chức chuyên môn; 

Thực hiện Công văn số 293/UBND-NV ngày 05/02/2021 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh v/v  siết chặt việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính. UBND 

phường Tân Giang đề nghị cán bộ, công chức phường Tân Giang thực hiện 

nghiêm túc các nội dung: 

-  Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 04/11/2008, Kết luận số 

05-KL/TU ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;Quyết định số 

52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh, Quy định 63-QĐ/Th.U 

ngày 01/10/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy, Quyết định số 1570/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2018 của UBND thành phố về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, 

công chức, viên chức; (có văn bản kèm theo) 

 - Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính: Chấp hành nghiêm 

túc giờ giấc làm việc, đeo thẻ công chức theo quy định.Biển bảng chức danh đầy 

đủ. 

- Thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở tại cơ quan UBND phường; 

thực hiện tốt đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử trong công sở, nâng cao tinh thần 

trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân. 

- Sắp xếp phòng làm việc, hồ sơ văn bản gọn gàng, ngăn nắp, dễ tìm kiếm 

theo quy trình ISO 9001:2015;  

Giao cho đồng chí Nguyễn Văn Huy – Văn phòng HĐND- UBND phối hợp 

ban thanh tra công đoàn phường theo dõi chặt chẽ việc thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính theo bản cam kết của từng cá nhân đồng thời nhắc nhở, kiểm 

điểm, phê bình và có hình thức xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm theo 

quy định. 

Nhận được Công văn này các đồng chí cán bộ, công chức nghiêm túc thực 

hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng nội vụ thành phố (B/c); 

- Lưu: VT, VP; 
 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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