
ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH PHÚ YÊN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 08/2022/QĐ-UBND        Phú Yên, ngày 03 tháng 3 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật 

Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 27/TTr-SNV ngày 11 

tháng 01 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. 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: 

1. Bổ sung cụm từ “người lao động” vào sau cụm từ “lối sống của cán bộ, 

công chức, viên chức” tại khoản 1 Điều 1.  

2. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 5 như sau: 

“2. Thời gian làm việc của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã; đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động mang tính chất hành 

chính; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hội đặc thù hoạt động mang tính 

chất hành chính trên địa bàn tỉnh (trừ trường học và cơ sở y tế công lập): Buổi sáng 

từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 

phút. 



3. Thời gian làm việc của các cơ quan công an, quân đội, biên phòng, cơ 

quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh do Thủ trưởng các cơ quan quyết định thực 

hiện theo quy định.”  

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 như sau:  

“2. Cán bộ, công chức, viên chức giải quyết yêu cầu, công việc của Nhân dân 

đúng quy trình, quy định. Trả lời, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể những thắc 

mắc của Nhân dân về các quy định liên quan đến giải quyết công việc. Lấy Nhân 

dân làm trung tâm để phục vụ.”  

4. Thay thế cụm từ “có cách thức sử dụng” bằng cụm từ “phân công nhiệm 

vụ; quản lý” tại khoản 2 Điều 14. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND 

các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 3 năm 2022./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Hữu Thế 


