ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1397/UBND-VP
V/v chấn chỉnh việc thực hiện Quy
chế văn hóa công vụ, Quy chế làm
việc của UBND thành phố

Vĩnh Yên, ngày 09

tháng 05 năm 2022

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Văn bản số 791-CV/TU ngày 25/4/2022 của Thành ủy Vĩnh Yên
về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định, Quy chế làm việc và chế độ hội họp
(được sao gửi kèm), Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Thực hiện Quy chế văn hóa công vụ
1.1. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là
người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường chấp hành
nghiêm Quy chế Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc, được ban hành kèm theo Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày
29/12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Quy chế Văn hóa công vụ tại các cơ
quan, đơn vị hành chính nhà nước thành phố Vĩnh Yên được ban hành kèm theo
Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND thành phố.
1.2. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cao trách
nhiệm người đứng đầu; nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương
hành chính; chấn chỉnh ngay lề lối, tác phong làm việc, sử dụng thời gian làm
việc có hiệu quả và không làm việc riêng trong giờ hành chính.
1.3. Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện
tốt nếp sống văn minh công sở, văn hóa nghề nghiệp; sử dụng tiết kiệm điện,
nước và có ý thức bảo vệ các đồ dùng, vật dụng, cơ sở hạ tầng dùng chung tại cơ
quan; nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm
việc và giờ nghỉ trưa làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc.
2. Thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố
Các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc
Quy chế làm việc của UBND thành phố Vĩnh Yên, nhiệm kỳ 2021-2026, đã
được ban hành tại Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 04/8/2021. Trong đó,
tập trung thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
2.1. Tất cả các nội dung công việc phải báo cáo Thành ủy Vĩnh Yên theo
Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ thành phố, BTV và Thường trực Thành ủy
Vĩnh Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, thuộc trách nhiệm giải quyết của
Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố theo quy định của Luật Tổ chức
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chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Quy chế làm việc của UBND thành
phố, phải được thông qua Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố theo
thẩm quyền, trước khi báo cáo Thành ủy Vĩnh Yên.
2.2. Trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường
thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp (dự họp đúng thành phần, thời gian, nếu
vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của chủ trì Hội nghị, đồng thời cử
người đi thay để nắm bắt, tiếp thu ý kiến chỉ đạo).
2.3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố họp giao ban hàng tuần
vào sáng ngày thứ Hai hàng tuần (trường hợp đột xuất có thể thay đổi cho phù
hợp). Để đảm bảo chất lượng cuộc họp, yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm
các nội dung sau:
a) Chủ động đăng ký nội dung họp (các nội dung cần trình Chủ tịch và các
Phó Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo thẩm quyền hoặc cần thông qua
lãnh đạo UBND thành phố thống nhất trước khi trình UBND thành phố quyết
định hoặc trình xin ý kiến BCH, BTV và Thường trực Thành ủy theo quy chế
làm việc) với Văn phòng HĐND và UBND thành phố chậm nhất trước 16h00’
ngày thứ Tư của tuần trước đó.
b) Văn phòng HĐND và UBND thành phố chủ động tổng hợp đăng ký của
các đơn vị và rà soát công việc để xây dựng lịch họp giao ban hàng tuần của
lãnh đạo UBND thành phố, ban hành Giấy mời họp trước 14h00’ ngày thứ Năm
của tuần trước đó. Lưu ý: Ngoài các nội dung họp theo đăng ký của các đơn vị;
để chủ động trong công tác chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ
được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả, Văn phòng HĐND và
UBND thành phố chủ động rà soát các nội dung công việc cần thiết thông qua
lãnh đạo UBND thành phố, để báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố quyết
định, yêu cầu các đơn vị báo cáo tại cuộc họp giao ban hàng tuần.
Yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT;
- CVP và các PCVP;
- Lưu VT, VP, CVTH.
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