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Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

    - Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.  
 

Thực hiện Chỉ thị số 26/2017/CT-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp; 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 Tư pháp đã có nhiều văn bản 
đôn đốc việc duy trì trật tự, kỷ cương hành chính gửi các phòng, đơn vị trực 
thuộc Sở (như Công văn số 350/STP-VP ngày 25/01/2018; Thông báo số 
37/TB-STP ngày 02/4/2018; Thông báo số 44/TB-STP ngày 17/4/2018). 

Nhằm thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, các văn bản chỉ đạo của 
Trung ương và của tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, Sở Tư 
pháp yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện thực 
hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện quán triệt  
đầy đủ nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở; Chỉ thị số 26/2017/CT-TTg ngày 
05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các 
cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 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 (chủ đề của năm 
2018) tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản 
lý. 

2. Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn 
vị chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, quy định về giờ làm việc, duy trì kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế làm việc. Chủ động, quyết liệt trong 
tham mưu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của phòng, đơn vị, 
địa phương, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ của 
năm 2018.  

Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm quản lý, theo dõi, 
đôn đốc công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý trong 
việc chấp hành kỷ luật lao động. Bảo đảm công chức, viên chức của phòng, đơn 
vị chấp hành tốt, nghiêm túc quy định về giờ làm việc trong cơ quan nhà nước; 
không đi muộn, về sớm; không ngồi tụ tập ăn, uống, nói chuyện tại phòng mình 



hoặc phòng làm việc của người khác; không làm việc riêng, không ra khỏi cơ 
quan trong giờ làm việc khi không có nhiệm vụ; chấp hành nghiêm các quy định 
khi tham dự các cuộc họp của cơ quan hoặc khi được cử tham dự các cuộc họp 
do cơ quan khác tổ chức. 

Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị, đảng viên, Lãnh đạo các tổ chức 
đoàn thể, quần chúng phát huy vai trò nêu gương về thực hiện kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, tham mưu công việc có chất lượng, hiệu quả để công chức, viên 
chức, người lao động noi theo. 

3. Phòng Tư pháp cấp huyện duy trì trật tự, kỷ cương hành chính theo quy 
định hiện hành và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc của UBND cùng cấp; hướng 
dẫn, theo dõi, đôn đốc, phối hợp kiểm tra việc duy trì  trật tự, kỷ cương hành 
chính của công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; hướng dẫn, kiểm tra việc niêm 
yết, công khai, giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp ở cấp xã bảo 
đảm đúng quy định. 

4. Giao Văn phòng Sở: 

- Chủ trì tham mưu rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nội quy, Quy chế 
làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở; tham mưu chỉ đạo các đơn vị sự 
nghiệp rà soát, sửa đổi, bổ sung Nội quy, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội 
bộ của đơn vị; 

- Tham mưu duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, đơn vị 
trực thuộc Sở; 

- Phân công công chức theo dõi, ghi chép việc chấp hành giờ làm việc của 
công chức, viên chức, người lao động các  phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Thường xuyên hoặc định kỳ trích xuất camera theo dõi việc chấp hành 
giờ làm việc của công chức, viên chức các  phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Tham mưu thực hiện kiểm tra (đột xuất) về kỷ luật, kỷ cương hành chính 
tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Định kỳ hàng tuần tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở những trường hợp 
không chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính để phê bình, nhắc nhở, xử lý 
theo quy định. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện 
nghiêm túc thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; VP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 
  
 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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