ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 803 /UBND-NV

Lập Thạch, ngày 20 tháng 05 năm 2022

V/v triển khai thực hiện các
quy định về Văn hoá công vụ.

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực
thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về Văn hoá công vụ: Chỉ thị
số 12/CT-UBND ngày 14/4/2022 về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo,
thực hiện văn hoá công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số
69/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế văn hoá công vụ tại các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày
13/4/2022 triển khai thực hiện Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND; Văn bản số
602/SNV-CCVC ngày 13/5/2022 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện các
quy định về Văn hóa công vụ; Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của
UBND huyện Lập Thạch; Kế hoạch số 85/ KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND
huyện triển khai thực hiện Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021
của UBND tỉnh.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số
nội dung sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức
phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày
14/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực
hiện văn hoá công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tới toàn thể đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện Quyết định số
69/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày
18/4/2022 của UBND huyện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về
việc tổ chức thực hiện Quy chế văn hoá công vụ đảm bảo đúng quy định, hiệu quả,
chất lượng.
(Gửi kèm văn bản này Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh,
Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Quyết định số 645/QĐ-UBND
ngày 18/4/2022 của UBND huyện)
3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao
huyện thường xuyên tuyên truyền, thực hiện các chuyên mục về Văn hoá công vụ
trên các phương tiện truyền thông nhằm tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, công chức,

viên chức, người lao động, tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện tốt Văn hóa công
vụ.
4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả
thực hiện văn hoá công vụ chậm nhất vào ngày 20 tháng cuối cùng của Quý, bắt
đầu từ Quý II/2022 và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để theo dõi, tổng
hợp, cáo cáo Sở Nội vụ theo quy định./.
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, NV.
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