ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

Số: 7581/UBND-TH1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng10 năm 2016

V/v đeo thẻ CB,CC,VC trong khi
thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Kính gửi:
- Các sở, ban ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.
Ngày 05/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số
3569/QĐ-CT về quy định Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan nhà nước
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức đeo
thẻ khi thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, qua theo dõi, kiểm tra hoạt động công vụ
tại các cơ quan, đơn vị trong thời gian vừa qua cho thấy cán bộ, công chức, viên
chức của tỉnh thực hiện chưa tốt việc đeo thẻ trong giờ làm việc.
Để tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ và chấn chỉnh
tình trạng nói trên; sau khi xem xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 502/TTrSNV ngày 24/10/2016 về chấn chỉnh đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức trong
khi thực hiện nhiệm vụ công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở,
ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch
UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện
một số nội dung sau:
1. Rà soát những cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý
chưa được làm thẻ hoặc đã thay đổi chức vụ, vị trí việc làm để triển khai làm
thẻ, cấp thẻ theo quy định.
2. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền
quản lý nghiêm túc thực hiện việc đeo thẻ trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ,
đặc biệt là những công chức, viên chức các cơ quan hành chính, bộ phận một cửa
và các đơn vị sự nghiệp thường xuyên tiếp xúc với nhân dân; xem đây là một nội
dung đánh giá, xếp loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.
3. Giao Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra, đôn đốc các các cơ quan, đơn vị
trong việc chấp hành quy định của tỉnh về nội dung trên.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND
tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn
nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CPCT, CPVP UBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- Các Ban Đảng, đoàn thể;
- Các huyện, thành, thị ủy;
- Lưu: VT, CCVC.
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