
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH HÒA

Số:        /CV-UBND
V/v tiếp tục thực hiện đeo thẻ cán 

bộ, công chức và sử dụng thư 
điện tử khi thực hiện nhiệm vụ

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

Minh Hòa, ngày 12 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: - BTV Đảng ủy;
- HĐND xã;
- UBMTTQ, Trưởng các ngành đoàn thể xã;
- Công chức, người lao động thuộc UBND xã;

Căn cứ vào Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 của Bộ Nội 
vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công 
chức;

Căn cứ vào Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 về việc tăng 
cường sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ vào Công văn số 197/CV-UBND ngày 31/12/2020 của UBND xã 
Minh Hòa về việc thực hiện đeo thẻ cán bộ, công chức và sử dụng thư điện tử 
khi thực hiện nhiệm vụ.

Để thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ, tác 
phong, lề lối làm việc và việc sử dụng hộp thư điện tử, phần mềm Quản lý văn 
bản điều hành của đội ngũ CBCC trong trao đổi công việc, thực hiện công vụ. 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu cán bộ, công chức tiếp tục thực hiện một 
số nội dung sau:

1. Các cán bộ, công chức, người lao động nghiêm túc thực hiện việc đeo thẻ 
trong khi thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, thời giờ làm 
việc đặc biệt là cán bộ, công chức, người lao động thường trực giải quyết thủ tục 
hành chính của nhân dân.

2. Cán bộ, công chức, người lao động sử dụng hộp thư điện tử công vụ 
được cung cấp để trao đổi văn bản trong thực hiện công việc; không sử dụng hộp 
thư cá nhân (như: gmail, ....).

3. Cán bộ, công chức, người lao động có trách nhiệm thường xuyên mở và 
sử dụng phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản điều hành để tiếp nhận văn bản 
giao nhiệm vụ qua hệ thống và tham mưu xử lý công việc theo yêu cầu đảm bảo 
kịp thời gian, tiến độ, chất lượng theo yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao.



4. Giao Cán bộ Văn phòng - Thống kê theo dõi việc chấp hành quy định 
đeo thẻ, việc sử dụng hộp thư điện tử, phần mềm Quản lý văn bản đối với cán 
bộ, công chức, người lao động thuộc UBND xã khi thực hiện nhiệm vụ. Đây là 
cơ sở để làm căn cứ để đánh giá kết quả, chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm 
vụ được giao để phân loại, đánh giáo, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức.

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND xã yêu cầu toàn thể cán bộ, 
công chức thuộc UBND xã nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu:VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ngọc 
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