ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số: 3883 /UBND-NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Vĩnh Tường, ngày 29 tháng 11 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ
cương hành chính, văn hóa
công sở trong thực thi công vụ

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 1776/CV- ĐKTr ngày 25/11/2021 của Đoàn Kiểm tra
trách nhiệm thực thi công vụ năm 2021 V/v khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc
thực hiện trách nhiệm thực thi công vụ, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, các quy định về đạo đức,
văn hóa công sở theo quy định tại Quyết định số 1134/QĐ- UBND ngày 16/8/2021
của UBND huyện Vĩnh Tường Về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp huyện Vĩnh Tường.
2. Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid- 19 như:
thực hiện nghiêm nội quy phòng chống dịch; kiểm soát chặt chẽ người ra- vào cơ
quan; thực hiện test nhanh hàng tuần từ 3- 5% đối với cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động...theo đúng quy định hiện hành.
3. Giao Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra kết
quả thực hiện các nội dung nêu tại Công văn này của các cơ quan, đơn vị và báo cáo,
đề xuất UBND huyện xem xét, giải quyết.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và các quy định của pháp luật hiện hành nếu để
xảy ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực thi công vụ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NV.
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