
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 77/SGDĐT-VP 

V/v tuyên truyền, quán triệt CBCCVC 

và người lao động chấp hành nghiêm 

kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ, 

phòng chống tham nhũng, lãng phí 

Cao Bằng, ngày  17  tháng  01  năm 2023 

Kính gửi:  

 - Các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở; 

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX. 

   (Sau đây gọi chung là các đơn vị) 

        

 Sở Giáo dục và Đào tạo nhận dược Công văn số 93/SNV-CCVCĐT ngày 

13/01/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng về việc tuyên truyền, quán triệt 

CBCCVC và người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công 

vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ 

trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động tại đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về 

văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí, phòng chống, tham nhũng theo quy định1. 

2. Nội dung tuyên truyền, quán triệt cần đảm bảo thực hiện thường xuyên, 

trong đó tăng cường quán triệt trước và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023, thủ trưởng các đơn vị cần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra các vi phạm về 

văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương tại đơn vị quản lý.  

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

   - Website Sở;   

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

Phan Văn Giáp 
 

                                                 
1 Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 15/CT-UBND  ngày 23/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao 

Bằng; Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 
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