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QUYET D!NH
Ban hành Quy chê van hóa cong s&
cüa Van phông U' ban nhân dan tinh Ninh BInh
CHANH VAN PHONG UY BAN NHAN DAN TINH NINH B!NH
Can ci Quyê't djnh so' 129/2007/QD-TTg ngày 02/8/2007 cia Thi twó'ng
ChInh phi ban hành Quy ché van hóa cOng sà tgi các ca quan hành chInh
nhà nzthc;
Can cz' Quylt djnh s 03/2007/QD-BNV ngày 2 6/02/2007 cia Bó tru'ó'ng
B5 Nç3i vy ye vic ban hành quy tàc &ng xz'r cta can bó, cOng ch&c, viên chi'c
lam vic trong b5 may chInh quyên dja phztang,
Can ct' Quye't di nh s 10/2021/QD-UBND ngày 26/5/2021 cia LJy ban
nhán dan tinh Ninh Blnh ban hành Quy ché van hóa cOng sà trong các co' quan,
dan vi trén dia bàn tinh Ninh BInh;
Can ct' Quyét d,inh sO' 21/2019/QD-UBND ngày 02/7/2019 cza LJy ban
nhándán tinh Ninh BInh ban hành Quy djnh chz,'c náng, nhiçm vy, quyén hin và
co cáu to cht'c cüa Van phOng Uy ban nhán dan tinh Ninh Blnh,
Theo dé nghj cua Tru'ó'ngphOng Hành chjnh - Quán tn.
QUYET IMNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch van hóa cong s& cüa
Van phông Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh.
Diu 2. Quyêt djnh nay có hiu hrc k tr ngày k ban hành.
Diêu 3. Truâng phông Hành chInh - Quãn trj, Trithng các phông, ban,
Trung tam và can b, cOng chirc, viên chüc, ngui lao dng thuc Van phông
Uy ban nhân dan tinh chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
No'i ,ihln:
- Nhu Diêu 3;
- Lãnh dao UBND tinh;
- Lãnh dao VPUBND tinh;
- Li.ru: VT, VP1.
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CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM
Dôc Ip - Tr do - Hnh phñc

NINH B1NH
PHONG

QUY CHE
Van hóa cong s&cüa Van phông Uy ban nhân dan tnh Ninh Blnh
(Kern theo Quyet dinh so '3 /QD- VPUBND ngày 13 /01/2022
cia Chánh VànphOng Uy ban nhán dan tinh Ninh Blnh,)

Chu'o'ng I
QUY DINH CHUNG
Diêu 1. Phim vi diêu chinh và ctôi tu'ç'ng áp diing
1. Pham vi diêu chinh
Quy ch nay quy dnh nguyen t.c, mvc dIch thirc hin van hóa cong sâ;
trang phc, the cong chüc; chun mirc giao tip và rng xir cüa cong chirc,
viên chirc, ngi.thi lao dng khi thi hành nhim vu, cOng vi và trong quan h
xã hi; quy djnh v phát ngôn, tham d? cuc h9p, hi nghj, thôi gian lam vic;
chun mvc dao dirc, li sng; bài tn cong s tai Van phông Uy ban nhân dan
tinh Ninh BInh (sau day gi tht là Van phông).
2. I3ôi ttrçrng áp diing
Quy ch nay áp diing di vOi các phOng, ban, trung tarn (sau day gi tat là
các dan vi); cong chirc, viên chi.'xc và ngui lao dng thuc Van phông Uy ban
nhân dan tinh Ninh BInh (sau day gi tt là cong chüc Van phong).
Diu 2. Nguyen tác thiyc hin van hóa cOng s&
1. Phü hçp vOi truyn tMng, bàn sc van hóa dan tc và diu kin kinh th
- xä hôi cüa tinh Ninh BInh.
2. Phii hçp v9i djnh huóng xây dirng di ngü cong chirc, viên chrc
chuyên nghip, hin dai; yêu cu cái cách hành chInh, chü trtrorng hin dai hóa
nn hành chInh nba ni.róc.
3. Phü hçip vth các quy djnh cüa pháp lu.t có lien quan và quy ch lam
vic cüa Van phông.
Biu 3. Mi1ic dIch thi1rc hin van hóa cong s&
1. Bào dam tInh trang nghiêrn và hiu qua, linh boat trong hoat dng cüa
Van phông. Xây drng phong cách giao tip và irng xir chun mrc cüa cOng
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chüc, viên chtrc và nguôi lao dông khi thi hành nhim vii, cong vii, trong quan
he xã hoi bao gm nhng vic phài lam và không dirge lam nhm dam bào sir
hem chInh và trách nhim cüa cong chrc Van phông.
2. Cong khai các hoat dng cOng v11 và quan h xã hi cüa cOng chirc
Van phOng; nâng cao thirc trách nhim cüa cOng chüc Van phông trong cong
tác phông, chng tham nhUng; dng thai là can c1r d giám sat vic chp hành
pháp lut cüa cOng chirc Van phông.
Chtro'ng II
TRANG PHVC, THE CONG CHC
Diêu 4. Trang phic
1. Khi thrc hin nhim vi, cong vi, cong chirc Van phông phài mc trang
phitc g9n gang, lich su, phü hop vôi tInh chit cong vic, thun phong, m5 tiic
cüa dan tc.
a) Di vâi nam: Ao so mi, qun âu, b comple hoc trang phic cong s&
phü hop theo th1ri tit, di giày da hoc dép có quai hu.
b) D,i vth flu: A0 so mi, qun au, váy cong s, bO comple nU, b áo dài
truyn thng, di giày hotc dép có quai hu (qun, áo kIn dáo, váy dài qua du
gi, không xé tà qua cao; không dugc mc qun bO, áo phông không có ye cs).
2. Cong chüc có trang phic riêng theo quy djnh chuyên ngành thI thirc
hin theo quy djnh cüa pháp lut.
Diêu 5. L phiic
1. L phiic cüa cOng chirc Van phông là trang phc chInh thüc di.rcic
si.'r diing trong nhü'ng buôi l, cuc h9p tr9ng th hoc các cuc tiêp khách nuó'c
ngoài, cii the:
a) Di v1i nam: B comple hotc áo so mi, quAn âu, cravat.
b) Di vói flU': B áo dài truyn thng hoc b comple nU'.
c) Di vi cOng chirc là ngui dan tc thiu s: Trang phitc ngày hi dan
tc cUng dirge coi là l phiic.
2. Trong mt s truôTig hop
l phiic.

c1i

th s có thông báo truâc v vic sü diing

Diu 6. The cong chfrc
11. Cong chirc Van phông phái deo the khi thi hành nhim vii.
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2. The cong chirc th?c hin thng nht theo mu quy djnh cüa B Ni vii
hotc Co quan có thm quyn.
3. Sir diing the cOng chirc:
a) Khi thrc hin nhirn vi tai co quan, cOng chüc phâi deo the tMng nhât
ti vj trI phIa trên ngrc ben trái hotc day deo trrnic ngi1c (k Ca CáC trisô'ng hcip
dn Co quan lam vic ngoâi gi hành chInh, ngày nghi).
b) Cong chi.:rc phái có trách nhim giu gin, báo quán the cüa mInh.
Nghiêm cm vic cho mugn the, sir diing the vào vic khác.
4. Thay the, thu hôi the:
a) Cong chüc duqc diu dng, chuyn di vj trI cOng tác, b nhim, t1
chirc, min nhim, thay di ngch cOng chüc có trách nhim np 1i the cü và
ducc cp di the mdi.
b) Cong chüc nghi him, chuyn cOng tác sang co quan khác phái trã 1i
the cho co quan; cOng chirc thôi vic së bj thu hi the.
c) Cong chirc lam mt the, hông the phâi báo cáo b.ng van ban, có xác
nhn cüa thu tnthng don vj và gi:ri v Phông Hành chInh - Quán trj dê lam 1i
the rnOi.
Chtro'ng III
CHUAN MVC GIAO TIEP VA NG XI, DiO DtC, LOI SONG
Muc 1
CHUAN MTC GIAO TIEP VA tNG XI'
TRONG THI HANH NHIM VU, CONG VU
Diêu 7. Nguyen tãc chung ye giao tiêp và frng xfr
1.Cong chrc khi thi hành nhim vçi, cong vi phái thçrc hin các quy djnh v
nhithg vic phâi lam vá nhUTig vic không du?c lam theo quy djnh cüa pháp 1ut.
2. Trong giao tip vá irng xir, cong chirc phái có thai d ljch sir, tOn tr9ng.
NgOn ngü giao tip phái rO rang, mich 1c; không nói tic, nói ting long, quát nat.
Diu 8. Chuãn miyc giao tip và frng xir v&i cp trên
1. Tuân thu thir bc hânh chInh, phiic tüng sir chi dao, diu hành, phân
cong cOng vic cüa cp trên; không trn tránh, thoái thác nhim v1; không njnh

bg cp trên vi dng co khOng trong sang.
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2. Khi thira hânh chuyên mon nghip vii phãi ton trçng dja vj cüa lânh
dao, phic tñng, chip hãnh nhim vi duçc giao; dng th?i phát huy tinh than tir
chü, có trách nhiêm dóng gop kin trong hott dng, diêu hành cüa c quan,
dcm vj mInh, bâo dam cho hoat dng cOng vy. dat hiu qua.
3. Khi thc hin quyt djnh cüa cp trén, nu có can cir cho ring quyt
djnh do có ni dung trái pháp 1u.t phâi báo cáo ngay vOi ngui ra quyt djnh;
tru?ing hqp vn phái chip hành quy& djnh thI không phái chju trách nhim v
hu qua cüa vic thrc hin quyt djnh do gay ra.
4. Co thai d ljch si.r, ton tr9ng cp trên; thirc hin dung nguyen tc ch d
thu trrnng.
5. Trung thirc trong vic cung cp thông tin, báo cáo kt qua cong vic
ho.c d xu.t cong vic vOi cp trên phái rO rang, cii the.
Diêu 9. Chuân miyc giao tiêp và lung xfr vó'i cap dtrOi
1. Phâi gi.xcing mu trong 1i sng, giao tip, 1mg xi:r, gii) gin doàn kt ni
b, dao dIre, tác phong, van hóa trong cci quan, dcm vj.
2. N&m bt tam tu, nguyen v9ng elm cOng chlre d có cách thlrc sIr dung,
diu hành phIr hçip vIm tlrng di tuçmg nhm phát huy kha näng, kinh nghim,
tInh sang tao, chü dng cüa tIrng cá nhân trong vic thirc thi cOng vçi, nhim vi
duçrc giao.
3. Phân cong nhim vil cho cp dithi phãi rO rang và theo dOi, kim tra,
giám sat vic thirc hiên nhiém v1i, cong vi cüa cong chIc (tin dO, cht li.rcmg,
k& qua).
4. U'ng xli phãi khách quan, cOng bang và minh bach; không di.rc duy
chI, áp dat, bào thI, chuyên quyn, dOe doán, coi thuô'ng cp duIi; luôn 1ng
nghe va tiêp thu kin dIng cIa cOng chIc trong co quan, don vj.
Diêu 10. Chuân mire giao tip vã lung xu vó'i dng nghip
1. Co thai dO trung thuc, than thin, hgp tác, h trçl 1n nhau hoàn thành
nhim vi1; ton trpng, bào v danh di.r, uy tin cIa dng nghip; 1ng nghe và tip
thu kin dIng cIa dng nghip.
2. Thng than gop vài dông nghip trên tinh than xây dçrng, khách quan,
không be phái gay mt doàn k& nOi bO cIa cci quan, don vj.
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Muc 2
CHUAN M!J'C GIAO TIEP
VA 1XNG MY TRONG QUAN H1 XA HO!
Diu 11. Chuãn miyc giao tip vã frng xtr vói doanh nghip, t chfrc
1. Nm vng kin thtrc pháp 1ut v quân 1 các loai hInh doanh nghip,
t chrc d có dü khâ näng hithng dn nghip vi, giüp doanh nghip, t chic
hoat dng diing quy djnh.
2. Trong giãi quyt cong vic dM voi doanh nghip, t chirc phãi có thai
d trung thrc, khách quan, thirc hin quy ch dan chü, không can thip trái pháp
Iut vào hoat dng cüa doanh nghip, t chirc.
3. Khi tip xüc, lam vic vi doanh nghip, t chirc không phát ngôn tüy
tin, d cao trách nhim trong giái quy& cong vic; giâi quyt cong vic khn
truang, tn tity, không sách nhiu, gay phin ha cho doanh nghip, t chirc.
4. Không lçii diing chirc vii, quyn han trong thi hânh nhim vv; không
nhân lcii Ich vat chit, tinh th.n tir doanh nghip, to chirc dê lam trái pháp 1ut.
Diêu 12. Chuân muc giao tip vã ü'ng xii' vói cong dan
1. Giao tip, irng xir có van hóa, nhã nhn, 1ng nghe, ton tr9ng kin cüa
cOng dan khi giái quyt cOng vic; hithng dan, giãi thIch rO rang, tn tInh, c1i th
d cong dan hiu và chp hãnh nghiêm các quy djnh cüa pháp lust.
2. Kbông duc sách nhiu, chm tr, gay khó khän, phin h, tO thai d
hách djch vi cOng dan khi giài quyt cOng vic.
3. Phát buy dan chü cci si, ton tr9ng qun chüng nhân dan, gn bó vâi
nhân dan và có trách nhiêm vi nhân dan.
4. Không ducc vi phm các ni quy, quy tc noi cOng cong; không vi
pham các chun mrc v thun phong, m9 tçic tai noi cOng cong, dam bão sir van
minh, tin b xä hi.
Diu 13. Chuãn mlrc urng xii' trên ming xã hi
1. U'ng xir trên mng xã hi phi hçip vi vai trô, nguyen tic, quyn han
cüa cá nhân và co quan chü quân.
2. KhOng sir ding, cung cap thông tin, hInh ânh, tu 1iu cüa cci quan,
t chrc, ding nghip vâ các ben lien quan nu không duçc phép.
3. KhOng lam diing chüc vii, quyên han khi tham gia rnng xã hOi.
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4. Thuing xuyen nm bat tInh hInh tu tung, du 1un xã hi trong can b,
dãng viên, qun chng, không d bj d d, lôi kéo, tham gia vào các trang mng
doe hai.
5. Phi hop chat chë vôi các t chirc, cá nhân trong vic cung cap, chia sé
thông tin và xir 1 thông tin.
6. Hoàn toân chju trách nhim v boat dng cüa rnInh trên mng xã hi.
Diu 14. Chuân mrc giao tiêp qua din thoi vã thir din tir cong vçi
1. Dôi vi ngLthi nghe: Khi nghe din thoai phâi lang nghe, không tranh
câi qua din thoai; trao di lai thông tin ngan gçn, bâo dam thông tin trao di
dung ni dung cong vic ma cc quan, dan vj dang trao di; dt chuông din
thoai dü nghe (ho.c d i ch d rung hay ch d im lang di vói din thoai
di dng) d không ânh hi.thng ngiRñ khác, dc bit trong cuc h9p, hi nghj;
không ngat din thoai khi nguôi gçi dang fbi.
2. Di vOi ngub'i g9i: Khi gi din thoai, phâi xung ten, Co quan, don vj
cong tác; trao dM qua din thoai phâi nba nh.n, ljch sir, din dat ngàn g9n, tp
trung vào ni dung cn trao di.
3. DM v9i trubng hqp nghe h din thoai: Nguñ nghe h phái näm rô ten
nguYi gui, ghi chép dy dü ni dung lien h (nu co) d thông báo 'ai ngui
du'çc gçi.
4. Quán 1, sir dung hp thu din t1r cong vii cá nhân, t chirc theo dung quy
ch. Thông tin, trao di cong vic cüa Ca quan phãi si:r diing hp thu din tü cong
vi. Thirc hin vic gui, trâ li thu din tir cong V11 kjp thi, dung ni dung . Không
trao di qua hp thu din t1r cong vçi nhuTig ni dung thuc bI m.t nhà nuuc.
Muc 3
QUY D!NH VE PHAT NGON; THAM DV CUQC HQP, HQI NGH!;
THOI GIAN LAM vic vA CHUAN MC DiO fflJ'C, LOT SONG
Diu 15. Quy djnh v phát ngôn
1. Phâi tuân thu do dirc ngh nghip và dung quy djnh cüa Dãng, chInh
sách pháp lut cba Nhà nuic thông qua 1i nói d truyn tái thông tin dn t
chirc, cá nhân trong phm vi, lTnh virc duçic giao quán 1.
2. Chi duçc phát ngôn nhctng ni dung lien quan dung thm quyên trong
phm vi, 1mb vrc duçic giao quân 1; khOng thông tin ni dung thuc danh mic
bI rnt nhà nuuc, bI mt thuc quy djnh cüa Dãng, bI mt khác theo quy djnh cüa
pháp lutt.
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3. Không cung cp, trao di, truyn dua hotc luu trü, s1r diing thông tin tai
cuc h9p len mng xã hi, báo chI lam ãnh huô'ng dn uy tin cci quan, don vj,
doàn kt ni b, xüc phm dng nghip (nu co).
Diêu 16. Quy d1nh v tham dr cuc h9p, hi nghj
1. Ngirbi chü trI cuc h9p
a) Ngthi chü trI cuc hQp phãi dn tnthc gi h9p It nht 05 phüt.
b) Phâi chü lang nghe, tang cung di thoai vôi ng1.ri h9p, han ch cat
ngang ngu?ñ dang phát biu.
c) KIm ch cam xüc, giâm thiu ti da tác dng tiêu circ, phân tam cüa
ngithi dir h9p.
d) Phâi có k& lun chung, kt lutn c11 th và giao trách nhim ci th cho
cá nhan, dan vj d trin khai thirc hin, kern theo thai han thrc hin (nu co).
2. Ngu'ô'i thain thy cuc h9p
a) Phài dn truc gi h9p It nht 10 phüt và tharn dir dung thành phn theo
Giy mdi. Tnthng hqp không tham dir dugc thI phãi trrc tip báo cáo vói ngithi
chü trI cuc h9p, hi nghj do v 1 do vng mtt và cr nguô!i khác dr h9p thay.
b) Phâi chun bj tt ni dung tharn gia tai cuc h9p, hi nghj, can mang
theo s, but và tâi 1iu khác dê ghi chép.
c) Giü im lang, không gay n ào; không si:r dçing din thoai hoc d din
thoai a ch d rung hay ch d im lang; không lam vic riêng trong cuc h9p;
không ngt Ru nguè din giâ, phái lang nghe ngithi din giá và ghi chép day dü
các ni dung cuc h9p, hi nghj.
d) Dãng k' hotc ra tin hiu trrnc khi phát biêu; khi phát biêu, dt câu hói
can ngan gun, di thing vào vn d.
d) Phài tuân thu diing quy tc diu hành cüa ngithi chü trl cuc hçp; tharn
du tCr du cuôc h9p dn khi kt thüc hop; ton tr9ng kin cüa nguai khác, không
the hin thai d tiCu circ, thiu tinh thin xây dirng cuc h9p.
Diêu 17. Thô'i gian lam vic
Chtp hành nghiêm v thii gian lam vic duc quy djnh tai B 1ut Lao
dng vá Quy ch lam vic cüa Van phông; b trI, sp xp, sir diing thai gian lam
vic khoa h9c va hiu qua; khi cong chiic xin nghi vi l' do dt xut thI phái báo
cáo Lãnh dao biêt d kjp thai xr l các cong vic lien quan den cá nhân nguai
xin nghi.
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Diu 18. Chuãn mirc dio dác, Ii song
1. Không ngüng h9c tap, tu dng, rén 1uyn v dto dirc, lé,i sng và th%rc
hiên: Cn, kiêm, hem, chInh, chI cong vô tu; trung thirc, giãn dj, thing than,
chân thành; không có biu hin cc hi, sng Ich kST, ganh ghét, d ky
2. Không duçc dánh bc, không tham gia vào các t nin xã hi; không
duçc sü' dung d ung có cn ngay trithc, trong gRi lam vic và giô nghi trua;
hut thu& Ia dung no'i quy djnh; phâi tuân thu k 1u.t phát ngôn, không sir dung
mng xã hi d khai thác, tuyên truyn các thông tin chua duçic kim chirng,
phin din, rnt chiu ãnh hung dn hoat dng cong vii.
3. Tuân thu chutn mrc dto dtrc gia dInh và xã hOi, thun phong m' tic,
truyn thong van boa tht dp cüa dan tc.
Chtro'ng IV
BAI TRI CONG SO
Diêu 19. Treo Quc k'
1. Quôc kS' phâi dung tiêu chun v kIch thu'âc, màu sac theo quy djnh.
2. Qu& k' duçic treo ncii trang trng nhât cüa tri,i si.
3. Vic treo Quc kS' trong các bu& l, don tip khách ntthc ngoâi và lê
tang tuân theo quy djnh v nghi 1 Nba nuâc.
lJiêu 20. Biên ten co' quan
1. Ca quan phãi có bin ten dt ti cng chInh cüa trit s, trên do ghi rô
ten gi dy dU bang ting Vit, dja chi và din thoi cüa ca quan.
2. Cách th hin bin ten ca quan theo quy djnh cüa B Ni v11.
Diu 21. Phông lam vic
1. Vic sp xp, bài trI phOng lam vic phài bão dam g9n gang, ngän nap,
khoa hoc và hçp l, cii th:
a) PhOng lam vic riêng: Phài có bin ghi rO h9 và ten, chuc vi.i cong chüc.
b) PhOng lam vic chung: Phài có bin ghi rO ten dan vj; h9 Va ten cüa các
cOng chuc lam vic trong phOng; vj trI dt bin ten phãi d nhIn, d thy.
c) Bàn lam vic cUa ti'ing cong chü'c phãi duqc sap xp ngän nap, khoa
h9c, hçip 1, thun tin cho cOng vic và dam bào các yêu cu v cOng tác phOng,
cMng cháy n.
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2. Không ltp bàn thô', thp huong; không dun nu trong phông lam vic.
Diu 22. Hi truông
B trI treo Quc kS', c Dàng, ânh và tung Bác Ho; phông, c ch và vj
trI treo khu ngQ', bang ron; kê bàn gh phông h9p và hi trtthng dam bâo hp
l và theo quy djnh chung.
Diu 23. Khu vtrc ngoài phông lam vic
1. Bô trI gçn gang, sach së, dam bào v sinh môi trithng cong sO', O' cong
vào có bin chi dn cu th.
2. Cong chrc phái có thirc giu' gin v sinh chung, không vrt rae bira bãi,
d rae dung nai quy djnh.
3. Phông Hành chInh Quân trj có trách nhim dam bào các khu vi1c
thuc Van phông phài dugc d9n sach s hng ngày.
Diu 24. Khu vi1rc dê phirong tin giao thông
1. Van phông b trI khu virc d phuong tin giao thông; dam báo an toàn
phu'ong tin giao thông cña cong ch'rc và khách dn giao dlch, lam vic;
không thu phi giri, d phuong tin giao thông cüa cá nhân, t chirc den giao
djch, lam viic.
2. Cong chirc Van phOng có trách nhirn chip hành vic d xe dñng nai
quy djnh, thirc hin tir quán trong vic sp xp xc tai nhà d xe dam bão trt tir,
ngãn n.p theo nguyen thc xc dn truO'c phài chn vj tn dê xe thIch hp, tao diu
kin cho vic s.p xp xe dn sau. Khi di cOng tác dài ngày, có nhu cu dé xe tai
Co quan phâi báo vó'i bão v dc quail 1; truO'ng hçp không thông báo, nu xày ra
mitt mat, bào v së không chju trách nhim.
3. Báo v có nhim vi huO'ng dn khách d xe tai da dim dã duçc
quy djnh.
4. PhOng Hânh chInh - Quãn trj linh dng b trI, diu hành ch d xc phu
hç'p khi có hi nghj vâi thành phn tharn di,r h9p sO luçmg nhiu.
Chu'ong V
TO CHIC THçC fIIIN
Diu 25. Trách nhiêm cüa các don vi
1. PhOng Hành chInh - Quàn trj chü trI phi hqp vO'i các t chic doàn th
(Cong doàn, Doàn thanh nien) t chc huó'ng dan, ph bin và kim tra vic
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thirc hin Quy ch nay; huó'ng dn, nhc nh các t chCrc, cá nhân dn lien h
cong tác thirc hin dung Quy ch.
2. Tri.râng các dan vj thuc Van phông có trách rihim tuyên truyên, phô
bin, quán trit ni dung cüa Quy ch nay dn toàn th cOng chi:rc thuc dan vj;
t chirc trin khai thirc hin vâ thu'àng xuyên kim tra, rut kinh nghim dé kjp
thi khc phc nhüng vic lam chua dung vth Quy ch nay; theo dOi, phi hçip
vói Phông Hành chInh - Quàn trj tng hçxp, báo cáo Lânh do Van phông tInh
hInh thirc hin van hóa cong sâ do dan vj quãn l.
3. T chirc thirc hin tr kim tra, dánh giá và kim dim vic thirc hin
Quy ch vào tiêu chI dánh giá, phân loti hang nãm di vi cong chrc, thuc
thm quyn quán l.
Diêu 26. Khen thirrng và xii' 1 k 1ut
1. NhQ'ng quy djnh trên day là ca s d dánh giá và bInh xét danh hiu thi
dua, khen thtthng hang näm cüa các don vj và Ca nhân cOng chirc.
2. Nhng hánh vi vi phm quy djnh nay, tüy theo mrc d vi phim sê bj
xir 1 k 1ut theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 27. Bô sung, sfra di Quy ch
Trong qua trInh thirc hin Quy ch nu có khó khàn, vuàng m.c phát sinh,
các phông, ban, trung tam thuc Van phông kjp thi d xut, báo cáo
Chánh Van phông (qua Phông Hành chInh - Quàn trj) d kjp thôi s1ra dôi, bô
sung cho phü hçp./.

