
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-TH   Sa Thầy, ngày        tháng      năm 2021 

V/v tiếp tục tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trên địa bàn huyện 

 

 

Kính gửi: 

                                         - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

   

Thực hiện Công văn số 1256/UBND-KTTH, ngày 19 tháng 4 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trên địa bàn tỉnh; Công văn 356-CV/HU ngày 20 tháng 4 năm 2021 

về tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp 

trên1và các văn bản của Ủy ban nhân dân huyện2 về tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính. 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, tinh 

thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) trong thực hiện 

nhiệm vụ; yêu cầu CB-CC-VC và người lao động chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, văn hóa công sở, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng.  

- Thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, kiên quyết xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, 

trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, 

đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tính chất nghiêm trọng. 

2. Trung tâm VH-TT-DL & Truyền thông huyện: Phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị tăng cường phản ánh những hành vi, biểu hiện tiêu cực, gây sách 

                                           
1Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ "về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp"; Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ 

thị số 02/CT-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trên địa bàn tỉnh. 
2Quyết định số1828/QĐ-UBND ngày 06tháng 8năm 2018; Quyết định số 2326/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 11 

năm 2019; Công văn số 119/UBND-TH, ngày 19 tháng 01 năm 2021.Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 11 tháng 

3 năm 2021 về kiểm tra công  tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện Sa Thầy năm 2021. 



2 

 

nhiễu, phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời, đưa tin kịp 

thời những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm trong thực thi 

công vụ của CB-CC-VC trên địa bàn huyện. 

3. Giao Phòng Nội vụ: Tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn 

bản chỉ đạo của cấp trên và căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 11 tháng 3 

năm 2021 về kiểm tra công  tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2021 tổ 

chức kiểm tra đột xuất và theo kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; 

xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân 

dân huyện theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NCNTHV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thái 
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