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V/v chấn chỉnh việc chấp hành 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Quy Tây, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 

Cán bộ, Công chức và người hoạt động không 

chuyên trách xã Tân Quy Tây. 

 
  

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND Tỉnh về 

việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

và thực thi công vụ; Quyết định số 1631/QĐ-UBND-HC ngày 28/10/2021 của 

UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và một số văn bản 

có liên quan. 

Căn cứ kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2022 của 

UBND thành phố về việc Kiểm tra việc chấp hành công vụ năm 2022. 

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu cán bộ, công chức và người hoạt động không 

chuyên trách xã thực hiện một số nội dung sau: 

1. Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách nghiêm 

túc chấn chỉnh tác phong, ý thức chấp hành giờ giấc làm việc tại cơ quan 

(Buổi sáng từ 07 giờ 00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17 giờ) theo Nội 

quy cơ quan được niêm yết tại trụ sở UBND xã.  

Đối với bộ phận có trách nhiệm giải quyết công việc của tổ chức, công 

dân phải đảm bảo bộ phận trực thường xuyên, liên tục trong giờ làm việc, không 

để xảy ra tình trạng vắng mặt khi tổ chức, công dân đến liên hệ yêu cầu giải 

quyết công việc. 

2. Thực hiện nghiêm nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động làm việc trong các cơ quan đảng, cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập được ban hành kèm theo Quyết định số 1631/QĐ-UBND-HC 

ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp và Nội quy, Quy chế làm việc của cơ 

quan, đơn vị; việc thực hiện nội dung này là một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại, 

bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với tổ chức và cán bộ, công chức, 

người hoạt động không chuyên trách hàng năm.  
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3. Giao cán bộ Nội vụ phối hợp với Công đoàn cơ sở xã thường xuyên 

kiểm tra trong giờ làm việc để phát hiện và đề xuất xử lý đối với từng trường 

hợp vi phạm cụ thể.  

Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách 

của xã nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.ĐU/TTHĐND.xã; 

- CT và PCT.UBND xã; 

- Lưu: VT,(H). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

  

Lâm Khắc Việt 
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