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  Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn;  

- Các đơn vị sự nghiệp công lập;  

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND 

tỉnh Phú Yên về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Văn hóa công sở tại 

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 

Để thực hiện nghiêm túc các quy định về văn hóa công sở theo quy định tại 

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND, góp 

phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, 

hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, thực hiện 

có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện và thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện. UBND huyện triển khai một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy chế Văn hóa công 

sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 

08/2022/QĐ-UBND đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền 

quản lý. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quy chế Văn 

hóa công sở tại cơ quan, đơn vị mình, kịp thời biểu dương, khen thưởng những 

cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy chế, đồng thời chấn chỉnh, phê bình, kiểm 

điểm, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; bổ sung việc 

thực hiện Quy chế này vào tiêu chí để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua, khen 

thưởng hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin  

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền 

Quy chế văn hóa công sở và có trách nhiệm đăng tải Quyết định số 30/2019/QĐ-

UBND ngày 13/8/2019 và Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 

của UBND tỉnh Phú Yên lên Trang thông tin điện tử của UBND huyện.  

V/v triển khai, thực hiện  

Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 

03/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên. 
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3. Phòng Giáo dục & Đào tạo  

Có trách nhiệm triển khai Quy chế Văn hóa công sở được quy định tại 

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND đến 

cán bộ, viên chức của các đơn vị Trường học thuộc quyền quản lý. 

 4. Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh - Truyền hình  

Thường xuyên tuyên truyền nội dung Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND 

và Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân trong toàn huyện để biết và phối hợp với các cơ quan liên quan cùng giám 

sát việc thực hiện quy chế ở các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở. 

5. Tổ Kiểm tra Kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành văn hóa công sở tại các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện. Báo cáo UBND huyện (qua 

Phòng Nội vụ) những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm để tham 

mưu UBND huyện đề nghị xử lý theo thẩm quyền đồng thời sẽ xem xét xử lý kỷ 

luật đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc quyền quản lý thường xuyên vi phạm quy chế này nhưng không xem xét 

xử lý, đã nhắc nhở nhưng không thực hiện nghiêm túc. 

6. Phòng Nội vụ  

- Theo dõi tình hình triển khai, thực hiện Quy chế Văn hóa công sở tại các 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện kịp thời báo 

cáo, tham mưu UBND huyện có ý kiến chỉ đạo thực hiện. 

- Bổ sung việc thực hiện Quy chế này vào tiêu chí để đánh giá, phân loại, 

bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, 

tập thể các cơ quan, đơn vị. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;   

- Lưu: VT, NV.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Khải 
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