
 UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1213/UBND-NV Văn Quan, ngày  21 tháng 11 năm 2019 

V/v thực hiện trách nhiệm 

nêu gương của cán bộ, công 

chức, viên chức 

 

Kính gửi:  

         - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện; 

       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

         - Hội Đông y, Chữ thập đỏ. 

Thực hiện Công văn số 1228/UBND-NC ngày 19/11/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Thực hiện Quy định số 1931-QĐ/HU ngày 09/8/2019 của Huyện ủy Văn 

Quan về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

Để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán 

bộ, công chức, viên chức, trước hết là người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (sau đây gọi là 

người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị). Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt những nội dung sau: 

1. Người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải nghiêm chỉnh chấp hành 

Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quy chế của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 

01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được 

làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt 

các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc 

làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-

QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí 

thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 1877-QĐ/TU ngày 

05/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 

đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh; Quy định số 1931-QĐ/HU ngày 09/8/2019 của Huyện ủy huyện Văn 

Quan về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định về trách nhiệm nêu gương tại Quy 

định số 1931-QĐ/HU ngày 09/8/2019 của Huyện ủy Văn Quan, tổ chức triển khai, 

quán triệt, phổ biến các quy định về trách nhiệm nêu gương đến cán bộ, công chức, 
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viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về trách 

nhiệm nêu gương.  

(Quy định số 1931-QĐ/HU ngày 09/8/2019 của Huyện ủy đính kèm trên 

eoffice) 

3. Giao Phòng Nội vụ là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan theo dõi đôn đốc , hướng dẫn các cơ quan , đơn vị triển khai 

thực hiện; tổng hơp̣, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 


