
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:       /UBND-VP
V/v thực thi công vụ, kỷ luật, 

kỷ cương trong cơ quan, đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chí Linh, ngày       tháng 02 năm 2023

                       Kính gửi: - Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị;
- Chủ tịch UBND xã, phường.

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12; Luật viên chức số 
58/2010/QH12; Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán 
bộ, công chức và viên chức; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống 
tham nhũng; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 
Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Tổng thanh tra Chính phủ quy 
định Quy tắc ứng xử của cán bộ CC,VC trong ngành Thanh tra và CBCC,VC làm 
công tác tiếp công dân; 

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-BNV ngày 23/6/2021 của Bộ Nội vụ về ban 
hành Quy tắc ứng xử của CB,CC,VC, người lao động của Bộ Nội vụ; ý kiến chỉ 
đạo của Thường trực Thành ủy Chí Linh;

Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, 
đơn vị, Chủ tịch UBND xã phường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động của đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thường xuyên phổ biến quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường triển khai nội dung, giải pháp về công 
tác cán bộ theo Nghị quyết TW 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng 
Đảng hiện nay”; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”.

2. Nghiêm túc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban 
Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các 
cấp; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể; đánh 
giá đúng chất lượng CB,CC,VC và NLĐ

3. Rà soát bổ sung, hoàn chỉnh Nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ 
quan đơn vị; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân trong thực thi công vụ; thực 
hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh CCHC; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, văn hóa công sở:

3.1 Về trang phục, tác phong, lề lối làm việc
- Trang phục công sở lịch sự, gọn gàng, văn minh phù hợp với tính chất 

công việc, thuần phong mỹ tục của dân tộc (quần áo kín đáo; váy dài quá đầu gối; 
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không mặc quần bò, áo phông không có ve cổ). khuyến khích nữ CB,CC,VC, 
NLĐ mặc trang phục truyền thống dân tộc.

- Tư thế tác phong cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, hòa nhã, khiêm tốn, 
lễ phép; sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc; đeo thẻ tên phù hiệu 
chức danh theo đúng quy định.

- Cơ quan sắp xếp phòng làm việc ngăn nắp, khoa học; thực hiện nghiêm 
chỉnh giờ giấc làm việc; giữ gìn vệ sinh chung, nghiêm cấm việc sử dụng rượu, 
bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực;  
đảm bảo an toàn tài sản cơ quan.

3.2. Ứng xử của Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
- Trung thành với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ 

Đảng, danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ nhân dân; 
thực hiện đầy đủ các quy định về nghĩa vụ của CB,CC, VC và NLĐ; luôn lắng 
nghe, thấu hiểu, thực hiện “ 4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; 
luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ; chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về hành vi của mình.

- Nghiêm cấm những viêc CB,CC,VC và NLĐ không được làm; không được 
quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, hạch sách người dân, nhận tiền, 
nhận quà biếu; thờ ơ, vô cảm thiếu trách nhiệm trước những khó khăn của các tổ 
chức và cá nhân.

- Phải tuân thủ Nội quy, Quy định của cơ quan, kỷ luật phát ngôn; không 
làm lộ bí mật Nhà nước, làm mất, hư hỏng hoặc sai lệch hồ sơ tài liệu; không sử 
dụng mạng xã hội để tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến 
diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ. Thực hiện nghiêm pháp luật về 
phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đối với CB,CC,VC giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: Phải đề cao trách nhiệm 
nêu gương của người đứng đầu; không lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân; công 
tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ; quan tâm đến đời sống vật chất 
tinh thần của CB,CC,VC; không duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng lắng 
nghe cấp dưới; xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết 
và văn hóa công vụ.

- Đối với CC,VC, NLĐ không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: Chấp hành 
quyết định của lãnh đạo, quản lý; tuân thủ thứ bậc hành chính; phục tùng sự chỉ 
đạo điều hành, phân công của cấp trên; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc 
dễ, bỏ việc khó; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; giữ đoàn kết nội bộ 
cơ quan, có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực thi công vụ; ứng xử văn hóa, 
tôn trọng và bảo vệ uy tín của đồng nghiệp.

3.3. Quan hệ, ứng xử đối với nơi cư trú, nơi công cộng và gia đình
- Đối với nơi cư trú: Tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến GDPL; thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở; chịu sự giám sát của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn 
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thể và nhân dân; không tham gia xúi giục, khích động, bao che các hành vị 
trái pháp luật.

- Đối với nơi công cộng: Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; 
trang phục văn hóa, chuẩn mực về thuần phong mỹ tục; giao tiếp văn minh, lịch 
sự; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che tiếp tay các hành vi vi phạm 
pháp luật; thực hiện nghiêm luật ATGT.

- Đối với gia đình và người thân: Tích cực tuyên truyền và vận động chấp 
hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước; không để bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, em lợi dụng danh nghĩa của bản 
thân để vụ lợi; tránh phô trương, lẵng phí trong tổ chức việc cưới, việc tang; lợi 
dụng mừng thọ, sinh nhật, tân gia…nhằm mục đích trục lợi. 

4. Tổ chức thực hiện
- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị, xã hội; các 

phòng ban, cơ quan đơn vị tổ chức tuyên truyền vận động triển khai thực hiện và 
giám sát cán bộ đảng viên, công chức, viên, NLĐ thực hiện tốt các quy định trên.

- Người đứng đầu cơ quan đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện các quy định trên và đưa vào tiêu chí để đánh giá, xếp 
loại thi đua khen thưởng hàng năm tại đơn vị mình.

- Cán bộ, CC,VC, NLĐ vi phạm các quy định trên, tùy mức độ sẽ bị nhắc 
nhở, phê bình công khai tại tổ chức, đơn vị công tác. Trường hợp vi phạm nghiêm 
trọng sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

5. Giao cho Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành 
phố tham mưu UBND thành phố Thành lập Tổ công tác kiểm tra việc thực thi công 
vụ, kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đơn vị và thường xuyên  báo cáo về 
UBND thành phố theo quy định.

Nơi nhận:           
- Như trên (để thực hiện);
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)      
- Thường trực HĐND thành phố;      
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Các phòng, ban, cơ quan đơn vị;
- UBND các xã phường
- VP Thành ủy;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

  
  

Nguyễn Văn Kiên
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