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Số 01/CT-UBND       Đà Nẵng, ngày 11 tháng 02 năm 2009

CHỈ THỊ
Về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương 

trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước
___________________

Trong thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 
quan nhà nước trên địa bàn thành phố đã tích cực phấn đấu, xây dựng cơ quan văn 
hóa, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tại một số cơ quan nhà nước đã xuất hiện 
tình trạng đánh bài trong và ngoài giờ hành chính, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn 
vị, gây phản cảm, làm mất lòng tin của nhân dân.

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các công sở trên địa bàn 
thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị:

1. Nghiêm cấm các hành vi đánh bài tại các cơ quan hành chính nhà nước, các 
đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài giờ hành chính.

2. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm chỉnh chấp 
hành quy định nêu tại Điểm 1.

3. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan nhà nước:
- Có biện pháp giáo dục, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để xảy 

ra hiện tượng đánh bài tại cơ quan, đơn vị;
- Xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm;
- Chịu kỷ luật trước Chủ tịch UBND thành phố nếu trong đơn vị mình phụ trách 

để xảy ra những hành vi đánh bài.
4. Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra thường kỳ và đột xuất, báo cáo và đề xuất UBND 

thành phố biện pháp xử lý đối với thủ trưởng các cơ quan có cá nhân, tập thể vi 
phạm.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan nhà nước nghiêm túc 
triển khai thực hiện./.

                                                          CHỦ TỊCH

           Trần Văn Minh


