ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 590/UBND-NV

Yên Châu, ngày 26 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức rút kinh nghiệm trong
thực hiện công vụ

Kính gửi:
- Các cơ quan đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn.
Ngày 16/3/2021, UBND huyện ban hành Công văn số 516/UBND-NV về
việc tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức
thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, từ ngày 22/3/2021
đến ngày 25/3/2021, tổ kiểm tra của UBND huyện đã đi kiểm tra tại 04 xã, cho
thấy việc chấp hành nề nếp kỷ cương cơ bản tốt, lãnh đạo chủ chốt của các xã
đều có mặt ở trụ sở, một số đồng chí đi công tác tại cơ sở và đi công tác ngoài
xã, cán bộ, công chức xã đều đeo thẻ công chức.
Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ công chức chấp hành về nề nếp công vụ
còn hạn chế, tổ công tác của UBND huyện đã lập biên bản đối với các trường
hợp chấp hành không tốt lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và ý thức thực thi
công vụ chưa tốt. Đề nghị các xã đã được tổ kiểm tra của UBND huyện nhắc
nhở rút kinh nghiệm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đã vi phạm, không để
xảy ra tái phạm.
Trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy Đảng ủy chỉ đạo chính quyền cùng
cấp chấn chỉnh tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức xem nhẹ kỷ luật kỷ
cương hành chính, thường xuyên đi muộn, về sớm, không đeo thẻ công chức, sử
dụng thời gian làm việc để giải quyết việc riêng, giải trí, chơi game, uống rượu
trước giờ làm việc, thường xuyên vắng mặt tại cơ quan không vì lý do công tác.
Giao phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tham
mưu với UBND huyện theo dõi việc chấp hành của các cơ quan đơn vị, UBND
các xã, thị trấn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực huyện ủy;
- TT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo huyện uỷ; Phối hợp
- Phòng Văn hoá thông tin; thự hiện
- Lưu: VT, NV, Long 65b.
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