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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÝ NHÂN 

Số:  162 /UBND-NV 

Về việc triển khai thực hiện Đề án 

Văn hóa công sở 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lý Nhân, ngày   08  tháng 3 năm 2019 

 

Kính gửi: 

  

 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nội dung của Đề 

án văn hóa công vụ (ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 

tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa 

công vụ) cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức về thái độ làm 

việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống góp phần tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ; 

 2. Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại Bộ phận một của các cấp 

đảm bảo cho hoạt động của cơ quan, đơn vị được mimh bạch phục vụ cho người 

dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn; thường xuyên thực hiện rà soát, sửa đổi 

xây dựng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị phù hợp với Đề án văn 

hóa công vụ; 

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của 

các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, giảm hội họp, 

giấy tờ hành chính; 

 4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra văn hóa công vụ, nếu phát hiện cán bộ, 

công chức, viên chức vị phạm quy định về văn hóa công vụ tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm, tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật; 

 5. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn tệ “tham 

nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc đối với 

người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc trậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao; 

 6. Giao phòng Nội vụ: 

 - Theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ 

của các cơ quan, đơn vị; 
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 - Rà soát, đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến văn hóa công vụ của cán bộ, 

công chức, viên chức trong phạm vi thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND huyện;   

         (để b/c) 
- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT, NV. 

    

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Ngụy Thị Tuyết Lan 
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