
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 
Số: 1926/UBND-NC 

V/v chấn chỉnh việc thực hiện văn hóa 
công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trên địa bàn huyện 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày 08 tháng 9 năm 2022 

   
 

Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-SNV ngày 31/5/2022 của Sở Nội vụ về kế hoạch 
kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

 1. Các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND xã, thị trấn thực hiện nghiêm 
túc các nội dung đã được giao thực hiện tại Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 

24/02/2022 của UBND huyện Chiêm Hóa về Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa 
công vụ trên địa bàn huyện Chiêm Hóa và các nội dung kiểm tra tại Kế hoạch số 

39/KH-SNV ngày 31/5/2022 của  Sở Nội vụ về kế hoạch kiểm tra việc thực hiện 
văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Có 

các kế hoạch gửi kèm theo văn bản này). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
kiểm tra, rà soát các nội dung yêu cầu thực hiện như: Công tác phổ biến, tuyên 

truyền Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 
27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, Kế 

hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của UBND tỉnh, UBND huyện; việc bổ 
sung các nội dung quy định vào Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; việc thực 

hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt 
động của cơ quan, đơn vị; về các hoạt động ngăn chặn, phòng, chống đẩy lùi các 

biểu hiện tiêu cực; về tinh thần thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên 
chức; việc chấp hành chế độ giờ làm việc, nội quy, quy chế, phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ; về chuẩn mực giao tiếp ứng xử với người dân; về trang phục, chấp 
hành đeo thẻ khi làm việc; về thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

25/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện nghiêm quy 
định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ 
giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép . 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các xã, thị trấn báo cáo UBND 
huyện về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nội dung như trên (qua 

Phòng Nội vụ tổng hợp) trước ngày 11/9/2022. 
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 2. Giao Phòng Nội vụ chủ trì đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ 
quan, đơn vị, trường học, UBND các xã, thị trấn; tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện với UBND huyện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
triển khai thực hiện nghiêm túc như trên./. 
 

Nơi nhận: 
 

- TT. Huyện ủy (Báo cáo); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như kính gửi (Thực hiện); 
- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, NV. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Tiến Dũng 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-09-09T09:59:07+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Ngọc Hưng<ngochungnvch@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-09-09T14:04:44+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-09-09T15:04:58+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




