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ye vic tip tc dày mnh Sn khai thvc
hin các Quy tAo üng xfr ala Thanh phó
KInh gui: - Các phông, ban, doàn th thuOc Q4n
- UBND 14 phuäng thuOc Qun
Thvc hin Cong vAn s6 563 5/UBND-KGVX ngày 4/12/2020 cüa UBND
thãnh ph Ha NOi v vic tMp tic dAy mnh trMn khai thvc hin Quy tc 1mg xü
cüa Thành ph.
Nh&n kh&c phiic tn t3i, h?n ch trong vic thvc hin Quy tAc ftng xü, gop
phAn xây drng nguM Ha NOi thanh ljch, vAn minh; UBND qun Hoàng Mai yêu
cAu cac phông, ban, ngành, UBND cac phuäng tMp tvc thvc hin mOt s nOi dung
nhtr sau:
1. Tp trung chi dao thvc hin tot các Quy tAc 1mg xü cüa Thãnh pM, sik
cht k5 cuong hãnh chInh, nâng cao hiu 1c, hiu qua hot dung bo may chInh
quyn cac cAp, xác djnh rô trách nhim cM nguM dung Mu trong vic trin khai
Quy t&c 1mg xlr tçti dja phucxng, co quan, don vj.
2. TMp tic dAy manh tuyên truyk, 4n dng cáo tAng lap nhãn dan, doàn
viên, hOi viên cüa cac t6 chüc chInh trj- xä hOi tham gia thvc hiGn t6t cac Quy tc
1mg xà cM Thành ph6; da dng hOa cac hinh thüc tuyén truyn 4c bit là 08 mô
hmnh Quy tc 1mg xü theo Huâng dn s6 351HD-SVHfl ngày 09/4/20 19 eM So
Van bOa và Th thao Ha NOi v vic huOng dk t chüc thrc hin eác mO hInh
tuyên truy4n quy tc 1mg xü cila eS bo, cong chüc, viên chIve, nguM lao dung
trong cáo co quan thuOc Thãnh phó Ha NOi và quy tc 1mg xlr nth cong cQng trén
dja bàn Thành pM; tiáp tiic thvc hi4n nghiêm tim gIvi thu xin li dEn cáo Ca nhân,
don vj khi dE cac h so qua h?n giãi quyEt theo QuyEt djnh sE 07/QD-UBND ngày
08/3/2016 cM UBND Thành ph6 v vic ban hãnh Quy djnh thvc ifiGn co ché mQt
cIva, co ché mOt cM lien thông trong giâi quyOt cOng vic elm cá nhãn, tO chIve tai
các co quan hãnh chInh nhà nuOc thuOc thãnh ph6 Ha NOi; triOn khai vic gIvi thu
chüc müng, chia bun dEn thng ho dan khi gia dInh cO sr kin kEt hôn, sixth con...
hay çó ngu&i mAt dE lan tOa nhüng hinh ãnh dçp trong cong dng dan eu vâ noi
cOng sO.
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3. Phát hin gtrong diM hmnh tiên tiM, each lam hay trong thçrc thi cong vçi;
kip th&i dng viên, khen thuông và nhãn rng M chlrc, cac nhân diM hInh trong
vice thvc hiçn Quy tac ung xu cua can bç, cong chic, vien chic, nguoi lao dçng
trong các ccx quan thuOc Qun vã Quy tc 1mg xü noi cOng cong trén dja bàn Qun.
4. Tip tic 1Mg ghép thvc hin cac n0i dung Quy the üng
noi cong cong
hin n0i dung phong trâo "Toàn dan doS kM xây drng d&i
vâo huOng dn
56ng vAn hóa", huOng dk b sung quy the vâo quy ithc, hucxng ithc elm cong ding.
Niêm y& Quy the 1mg xli ncii cong cong tai các trixàng hçc, b4n xe, nhà ga và tang
cuäng tuyên truyM vic
hin trên h th6ng ba elm bEn xe, nha ga.
5. ThiEt 1p the horn thu gop dE các t chic, cá nhãn và than dan gOp
vic thvc hin Quy the 1mg xü trên dja bàn Qi4n. Tang cuOng cong tác thanh tra,
A
hem tra thuong xuyen va dQt xuat
vice thvc thi cong vi cua can b9, cong chic,
viên chic, nguti lao dng trong các ccx quan thuOc Qun, quan tarn tOi bQ phn tiEp
dan cüa cac don vj, hang nàm tE chüc dánh giá so kM djnh k5' 6 tháng, 01 nAm vic
triên khai thvc hin các Quy the 1mg xü.
Vy, UBND Qi4n yêu cu các phOng, ban, doS thE, UBND 14 phubng
nghiêm tue triM khai thvc hin, djth k$r 06 tháng, 01 nàm bao cáo UBND Quân./.
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No'i nhn:
- Nhu trén;
- 1TQS ôy; HDND Qun;
- D/c Chü tjch UBND Qun;
(M báo cáo)
- Die PCT UBND Qun TrAn Qu9 Thai;
- PhOng VHfl: (dé pih);
- Luu: VT-VHfl.
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