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Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, 
hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 19/01/2018 thực hiện chỉ 
đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong thời gian qua việc chấp hành các quy định 
của pháp luật, chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên đã có những chuyển biến tích 
cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành. 
Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức được nâng lên, chất 
lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được cải thiện.  

Tuy nhiên, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại một số phòng, ban, đơn vị 
chưa được nghiêm túc. Còn tình trạng một bộ phận công chức, viên chức chưa 
chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, như: Thực hiện nhiệm vụ được 
giao còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao; công tác phối hợp giải quyết công 
việc còn chậm; việc chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm, không đeo thẻ 
công chức, viên chức khi thi hành công vụ… Vai trò, trách nhiệm của người 
đứng đầu một số đơn vị chưa được thể hiện rõ nét. Do đó, vẫn chưa thực sự tạo 
được sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức.  

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại nêu trên, một phần là do còn có 
người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị chưa chú trọng đến kỷ luật, kỷ cương 
hành chính; ý thức chấp hành các quy định pháp luật của một bộ phận công 
chức, viên chức chưa cao. 

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhằm tiếp 
tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thi 
hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các phòng, ban, đơn vị. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp tục thực 
hiện chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 
trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và toàn thể công chức, 
viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc:  

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của 
tỉnh và của Sở về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó tập trung thực hiện 



nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 19/01/2018 về thực 
hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh về việc tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ 
người dân và doanh nghiệp. Phát huy sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm cá 
nhân người đứng đầu; chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm, văn hóa ứng xử chưa 
chuẩn mực của công chức, viên chức; gắn kết quả thực hiện với công tác đánh 
giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng, kịp thời khen thưởng công chức, 
viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc; có hình thức kỷ luật nghiêm 
công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

- Chủ động, tích cực nêu cao tinh thân trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ 
được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng yêu cầu.  

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ 
quan, đơn vị, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực 
hiện nhiệm vụ được giao. Quán triệt đội ngũ công chức, viên chức, người lao 
động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu 
quả thời gian làm việc. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các 
cơ quan, đơn vị.  

- Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị 
của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của 
công chức, viên chức. 

- Tăng cường công tác kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ 
cương hành chính và văn hóa công sở tại các phòng, đơn vị trực thuộc; kiên 
quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần 
trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban, đơn vị cần 
nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, thống nhất từ nhận thức đến hành động, có chuyển biến mạnh mẽ, tích 
cực trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, cụ thể: 

- Phải nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, trong thực 
thi nhiệm vụ phải tuân thủ thứ bậc hành chính, đúng thẩm quyền; thực hiện 
đúng, đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ 
được phân công; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; nghiêm cấm việc lợi 
dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải 
quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp. 

- Từng công chức, viên chức, người lao động căn cứ vị trí việc làm, nhiệm 
vụ được phân công cần kế hoạch về thời gian, phương pháp, cách thức thực hiện 
nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, chất lượng. 

- Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, thời gian làm việc tại cơ quan; 
không làm việc riêng trong giờ làm việc; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có 
cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực... 



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các phòng, 
ban, đơn vị quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động các nội 
dung nêu trên, gương mẫu thực hiện và tổ chức triển khai nghiêm túc chủ đề 
năm 2019 mà UBND tỉnh đã xác định “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” 
tại các phòng, ban, đơn vị đi vào thực chất, hiệu quả ./. 

 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c) 
- Như trên; 
- Lãnh đạo sở; 
- Lưu: VT, VP. 
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