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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /CV-UBND 
Về việc thực hiện nhiệm vụ và chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, 

công chức 

Mỹ Thanh, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: Cán bộ, công chức xã. 

 

Thực hiện Văn bản số 1820/UBND-NCPC ngày 15/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) huyện Bạch Thông về việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức. Nhằm nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ 

và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại đơn vị, UBND xã yêu cầu: 

1. Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã thường xuyên cập nhật 

đầy đủ, kịp thời việc giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm điện tử, 

đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy 

định, tránh để xảy ra tình trạng treo quá hạn trên phần mềm trong khi hồ sơ trên 

bản giấy đã thực hiện xong, chuyển sai quy trình trên hệ thống phần mềm. Rà soát 

tất cả hồ sơ hiện nay còn tồn từ năm cũ, hồ sơ test trên phần mềm, chủ động phối 

hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh để xử lý, kết thúc hồ sơ. 

2. Cán bộ, công chức xã thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng 

cao trách nhiệm trong hoạt động công vụ; chấp hành các quy định về văn hóa công 

sở, tuân thủ nội quy, quy chế làm việc; đeo thẻ công chức khi thực thi nhiệm vụ; sử 

dụng có hiệu quả thời gian làm việc; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, đồ uống có 

cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; thể hiện thái độ 

giao tiếp và ứng xử đúng chuẩn mực, tôn trọng nhân dân; hướng dẫn tận tình và 

chính xác khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân, 

nhất là cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

3. Giao Văn phòng - thống kê xã thường xuyên đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương hành chính tại đơn vị; theo dõi, tổng hợp báo cáo các trường hợp vi phạm. 

Với những nội dung trên, UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức xã nghiêm túc 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện; 
- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Đặng Quyết Chiến 
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