
UBND TfNH LANG SON CONG HOA XA HOL CHU NGHTA VIT NAM 
sO' TU' PHAP Dôc Ip - Ttr do - Hinh phác 

So: 149 /QD-STP LingSan,ngày 26 tháng5nám 2022 

QUYET IMNH 
Ban hành Ni quy co quan S& Ttr pháp tinh Lng So'n 

GIAM DOC SO Tif PHAP TINH L1LNG SON 

C'án ct Quyé't dinh  so I29/2007/QD-TTgngay 02/8/2007 cia Thi ttcó?lg 
ChInh phi ban hành Quy ché van hóa cong só' tçi các cci quan hành chInh nhà 
nu'&c, 

Can c& QuyIt dinh sO 03/2007/QD-BNV ngày 26/02/200 7 cüa Bd trlc&ng 
B5 Nói vy ye vic ban hành Quy tàc &ng xi cia can b, cOng cht'c, viên chic 
lam vic trong bç5 may chmnh quyén dja phaccmg, 

Gän c& Quye't ct/nh sO 31/2021/QD-UBND ngày 28/10/202! cia UBND 
tinh ye vic quy ct/nh chi'cc náng, nhiém vu, quyên hçzn và cci cau to chic cia Sà 
Tu-pháp tinh Lgng So'n; 

Theo d nghj cáa Chánh Van phOng S& Twpháp. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Ni quy Ca quan Sà TLr pháp 
tinh Lang San. 

Diu 2.Quyt dlnh nay có hiu lire thi hành k tü ngày k2 và thay the 

Quyêt djnh so 76/QD-STP ngày 17/4/2018 cüa Giám doe S Iii pháp ye vic 
ban hành Ni quy co quan Sâ Tu pháp tinh Lang Son. 

Can ci'r quy djnh cta pháp Iut hin hành, Ni quy nay và tinh hlnh thtrc 
tiên, các dan vj sr nghip tnrc thuôc Si ban hành Ni quy cüa dan vj. 

- S I S - S S Dieu 3. Chanh Van phong, Truo'ng cac phong thu9c So, Thu tnrang don 
vj sirnghip true thuc Sâ, cong chic, viên chrc, ngu1i lao dng S Tt.r pháp và 
các tO chi'rc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!. 

Nol nhân: 
- UBND tinh (B/c); 
- S&NÔi vu; 
- Nhtr Diu 3 (t/h); 
- LAnh dao Sà; 
- BCH Cong doàn, Chi doàn, Chi hôi Luât gia; 
- Trang Thông tin din tcr Sr Ttr pháp; 
-  Lifu VT,VP. 



NQI QUY CO QUAN 
S& Ttr pháp tinh Ling So'n 

(Ban hành kern theo Quyet djnh sd: 149 /QD-STP ngày 2 6/5/2022 
cüa Giám dôc So Ttrpháp tinh Lgng Soii) 

iNHLNèSCN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
'TU ERA Dôc lap - Tu do - Hanh phuc 

!t.; 

:- 

1. CHE DO LAM VIC 

Hang tun lam vic vào ngày thir 2,3,4,5,6; nghi thir 7, chü nht, ngày lê, 
têt theo quy djnh. 

Thii gian lam vic (gki hành chinh): 

+ Buôi sang: tü 07 gii 00 den ii giä 30. 

+ Buôi chi&u: tü 13 gi 30 den 17 gi 00. 

LI. DOI VI CONG CH1J'C, VIEN CH(JC, NGUTh LAO BONG 
TRONG CO QUAN 

1. Dn cci quan lam vic dung gi quy djnh, deo the cOng chtTrc, viên chtrc 
trong suôt th&i gian lam vic. Trang phic gn gang [jch sir; giao tiêp, i:rng Xu 
van minh, than thin, hçip tác; 

2;  Chap hành nghiêm chinh Lut Can b, cong chirc, Lut Viên chüc và 
Quy chê lam vic; Quy chê van hóa cong s&, quy tác tmg xü ciiia co quan; 

3. Chp hành các quy dnh v k 1u.t lao ctng, thôi gian lam vic. 
Nghiêm cam cOng chüc, viên chirc, ngithi lao dng uông nrclu, bia, tnrc và 
trong gii lam vic; 

4. Co th giQ gin v sinh phông lam vic, khu vtrc sinh ho.t chung cüa 
cci quan, xây dirng cci quan xanh - sch - dep; 

5. Thrc hin nghiém chinh quy djnh phông chông cháy no; tiêt kirn din, 
nwc; khOng dê các 4t dê no, chat dê cháy trong phOng lam vic; ngät diên, 
khóa ci.ra khu vrc duçic giao quãn l truâc khi ra ye; 

6. Chp hânh các quy djnh dam bão an ninh trtt tir trong cci quan. 

LII. DOI VOL KHACH DEN GIAO DICH CONG TAC 

1. Phãi xuãt trjnh giy giii thiu, giy mi hoãc giây ti tiy than và däng 
k qua van phOng; 

2. KhOng di.rçic mang vu khI, ch.t d cháy nO, hóa chat dc hai, các vat, 
chat gay mat v sinh vào khu virc trii sO; 

3. Không quãng cáo thixcing mi, tip thj ban hang t?i  cong sO; không tip 
ng.rOi say ruvu,  bia, chat kIch thich; 



4. Trong thai gian lam vic tai co quan phâi chip hành Ni quy co quan, 
không gay mat trât ti.r, có thüc gicr gin v sinh chung; 

5. Xe ô to, xe may, xe dp phái dé dung nai quy dnh./. 
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