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Q1JYET D!NH 
Ban hành Quy ché van hóa cong s&, quy tác tng th 

cüa Sir Tir pháp tinh Lng Son 

GIA1'1 DOC so TU PilAF TINH LANG SON 

C'än th Ludt ('an bó, COng chic ngày 13 tháng 11 nãm 2008; 

can ct LziIt Viên chrc ngây ngà,v 15 tháng 11 nám 2010; 

(ãn cá Quydt dinh sd 129/2007/QD-TTg ngày 02/8/2007 cña Thñ hróng 
Ghinh pht ban hành Quy chl van hóa cOng sd tgi các c0 quan hânh chinh nhà 
ntr&c; 

('an cz- Quylt ainh sd 03/2007/QE)-BNV ng 2 6/02/2007 cüa B3 trthng Bó 
Nôi vi ye vic ban hành Quy tãc &ng xii- cüa can bçä, cOng chic, viên ch&c lam v/éc 
trong bó may chmnh quydn aphirong, 

('an ct- Quylt d/nh sd 31/202 1/QD- UBND ngây 28/10/2021 cña UBND tin/ 
vJ vic quy djnh c/uk náng, nhim vy, quyn hqn và co cdu to' c/uk ca Sd Tu 
pháp tinh Lang Son; 

Theo dé nghi c,a Chánli Van phóng S& Tvpháp. 

QUYET DINH: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djith nay Quy ch Van hóa cong s& quy 

tãc üng th cüa S& Tir pháp tinh Lang  Smi. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu li,rc kê nr ngày k. 
Diêu 3. Chnh Van phông, Chánh Thanh tra, Tnthng các phàng, dcm vi va 

toàn the Cong chüc. vién chrc, ngithi lao dông thuôc Sà Tu pháp tinli Ling Son 
chiu trách nhiin thi hành Quyêt dnh nay.!. 

Noi nIzn: 
- Nlnr Diu 3 (t/h); 
- UBND tinh (B/c); 
- Sà Ni vi,i; 
- Lânh dao  Sä Tir phâp; 
- Các phông, dan vi thuc Sà; 
- BCH Cong doàn, Clii doàn, Clii hi Luãt gia; 
- Trang Thông tin din tr S& Tupháp: 
- Liru VT,VP. 



N CONG HOA xA HQI CHU NGHtA VIT NAM 
Dôc lap - Tr do - Hanh pliüc 

QUY CHE 
VAN HOA CONG SO, QUY TAC tNG Xl 

CUA SO TIf PHAP TINH L3NG S1N 
(Ban hành kern theo Quyê't djnh 5 155 /QD-STP ngày 30/5 /2022 

cia Sà Titpháp tinh Lgng Son,) 

Chirong I 
NHXNG QUY DNH CHUNG 

Diu 1. Phrn vi diu chinh Va di tirçrng áp dung 

1. Pham vi diu chinh 

Quy ch nay quy djnh muc  dich, nguyen tc thirc hin van hóa cong s&; 
tinh thn, thai dO lam vic; chuân mrc ye do &rc, lôi song, giao tiêp rng xir; 
trang phuc, l phiic ctia cong chirc, viên chtic, ngithi lao dng Sâ Tu pháp khi 
thirc hen nhiêm vu, cong vi1; quy djnh bài trI cong sâ và xây drng mOi trumg 
lam vic van minh tai  Sà Tis pháp tinh Lang Scm. 

2. Dôi tuçing áp dung 

COng ch(rc, viên chirc và ngu1i lam vic theo ch do hcrp dng lao dng 
ti các phông, dan vj thuc Sâ Ti.r pháp tinh Lang San 

Diu 2. Nguyen tàc thijc hin van hoá cong s& 

1. Xây dirng môi truàng van hóa cong so v.n minh, hin di gän vOi nâng 
cao dao due cOng vu, tang cu&ng k' lut, k' cuang hành chInh, phü hcip vOi các 
quy djnh cüa pháp lut và muc  dIch, yêu câu câi each hành chinh, chCi trucing 
hiên dai hóa nên hành chInh nhà nuOc. 

2. Pha hop vi tInh cht, dc dim cüa hoat  dng cong vii; phii hop vOi 
truyên thông, ban sac van hóa dan tc và diêu kiên kinh té - xã hi cOa dja 
phi.rang, dông thOi dáp trng yêu câu hi nhp quOc tê. 

3. Phü hop vOi djnh hw5ng xây drng di ngü cOng chirc, viên chOc 
chuyên nghip, hin di. 

4. Dam báo tuân thc các quy djnh cOa Lut Can b cong chOc, Lut ViCn 
chi'rc và các quy djnh ci.ta pháp 1ut có lien quan. 

5. D cao trách nhim ciia nguOi di.'rng du t.i các phông, don vj trong 
vic to chOc, thi1c hin và guclng mâu chap hành van hóa cOng sO. 

Diu 3. Muc dIch 

1. Báo dam tinh trang nghiêm và thrc hin có hiu qua ni quy, quy ch 
lam vic cüa SO Tu pháp. 

UB 
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2. Xây drng di ngü Cong chrc, viên chirc và ngthi lao dng ngành Tu 
pháp "Kj cwong, (rae/i nhim, tmn tyy, cli uyên ngIzip ". 

3. Xây drng phong each irng xir chun m11c cüa cong chtrc, viên chirc 
trong hot dông cOng vii, huàng ti mi1c tiêu xây dirng ctôi ngü cOng chirc, viên 
chirc, ngui lao dOng ngành Tu pháp có phâm chat dao  dtrc tot, có trInh d chuyên 
mOn phü hcp vâi cOng tác câi cách hânh chInh, dOi mài phLxang thüc hoat dng 
vã hin 4i hóa cong sâ cüa co quan; the hin tác phong caa ngithi can b, cong 
chtrc, viên chtic "Can kiém, hem chInh, chI công, vO ti.r" thirc thi cOng vic hiu 
qua, hoàn thành xuât sac nhim vii thrçic giao; 

4. To môi tnr?Jng van boa, van minh cOng sâ; phát huy tinh thn doàn kêt 
gãn bó, trách nhim cao cüa mOi thành viên co quan trong các rnOi quan h hoat 
dng nhäm nâng cao tinh uy nghiêm, uy tin cüa co quan Tu pháp; 

5. Thirc hành tit kim, phông chng tham nhüng, Lang phi, quàn l cht 
chë tài san Nhà nuóc và cong dan; 

6. Hurng tâi mvc  tiêu: lam vic theo k hoach; giái quyt cong vic theo 
quy trinh; diêu hành theo quy chê. 

Diu 4. Các hành vi bi  cm 

1. KhOng hut thuôc Ia trong phông lam viêc, phOng hçp, hi tnthng; 
nghiêm cam sü dung chat kIch thIch, uông rugu, bia hoc các loai nuóc có con 
trong giè hành chinh, vào thai gian nghi trira cüa các ngày lam vic, ngày trirc. 

2. Quâng cáo thucing mu, tiêp thj ban hang tai  cong si. 

3. Sü diing thi gian lam vic d lam vic riêng; gay mat trt tir trong gi 
lam viêc. 

4. Tu tap an, ung trong gi lam vic; Choi din tir và các thiêt bj giãi trI 
cá nhân trong gi& lam vic. 

5. Trtxng bay, liru gi[t, phát tan hInh ánh, ni dung van hóa phâm dOi try, 
tài Lieu phán dng chông Dáng, Nhà nithc. 

6. Phát tan, tung tin bja ctt, xüc phm danh dr, nhân phm ngi.thi khác. 

7. Tir phát ngOn, cung c.p thông tin, tài hiu không dung thâm quyn. 

8. Lam  dung, có hành vi quy ri nguthi khác dirci mi hinh thi'rc (Ru nói, 
hành dng, cr chi, tin nhän...) 

9. Các hành vi bj cm khác theo quy djnh cia pháp [ut. 

Diêu 5. Thôi gian lam vic 

1. Chp hành nghiêm quy djnh v thai gian lam vic cña Nhà nxóc, cüa 
quan; bô trI, sap xep, sir dçing th?yi gian lam vic khoa h9c và hiu qua. 

2. Ngoái thñ gian lam vic theo quy dlnh  cua Nhà nuOc, cong chuc, viên 
chuc, ngithi lao dng dirge sir phân cOng cña lãnh dao  S&, lãnh dao  phOng, don 
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yj hoc do yêu cu giài quyt cong vic cn giái quyt gp trong thii gian ngn 
thI dwyc lam vic ngoài gi hành chInh. 

Khi lam vic ngoài gi? hành chInh tai  co quan, cong cht'rc, viên chüc, 
ngi.thi lao dng phâi chap barth các quy dinh ye trt tr, v sinh, phông cháy, 
chüa cháy, sCr di1ng diên, din thoi theo dung quy djnh. 

3. Van phông Sâ có trách nhim dam bào an toàn co quan, không cho 
phép nhCing ngtthi không có phn sir ra vào trji sà cor quan trong thri gian lam 
vic và ngoài gii lam vic hành chinh. 

Chtro'ng IL 

TRANG PHVC, THE CAN BO, CONG CH(JC, VIEN CH1fC 

Diêu 6. Trang phic 

1. COng chirc, viên chirc, ngi.thi Lao dng Si Tii pháp phái an mc ljch s1r, 
dãu tóc g9n gang khi thi hành nhim vii, cOng vi. 

a) DM vci nam: A0 so mi, qu.n âu hoc b comple, di giày da hoäc dép 
có quai hu. 

b) D,i vói n: A0 so mi, qun âu, váy cOng s (chiu dài váy ti thiu 
phái ngang du gôi), áo dài truyên thông, di giày hoc dép có quai hu. 

2. Dôi vâi cong chirc bit phái ti Trung tam phc vii Hành chInh cOng 
tinh mc dOng phiic, trang phic theo quy djnh cüa Trung tam khi thirc hin 
rihiêm vu, cOng v1i. 

Dteu 7. Le phiic 

L phc cüa cong chirc, viên chüc, ngwYi Lao dng Sâ Tu pháp là trang 
phc chInh thtTrc duçvc si'r diing trong nhüng buôi l, cuc h9p trong the hoc các 
cuc tiêp khách nwrc ngoài. 

1. Bi vOi nam: B comple, áo so mi, cravat, di giày da. 

2. Dôi vi ncr: Ao dài truyn thng, b comple ncr, di giày da. 

3. Dôi vói cong chcrc, viên chrc, ngui Lao dng là ngLthi dan tc thiu so, 
trang phuc ngáy hi dan tc duçic coi là l phiic. 

Dteu 8. The can b9, cong chtrc 

I. COng chuc, viên chuc khi thi hành nhim vii, cOng vi phài deo the theo 
quy djnh ciia Bô Ni viii. 

2. The cOng chtrc, viên chirc dng thai Là the ra vào co quan, don vj. Cong 
chtc, viên chi:rc phái gi gin, bào quàn the cua minh. Nghiêm cm vic cho 
muon the, dung the vào vic khác. 

3. Viêc cap the, quãn 1, thay dôi, thu hOi the thirc hin theo quy djnh hin 
hành cia Bô Nôi vu. 
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Chirong III 

TAC PHONG, TIM! THAN, THAI DO LAM VIC, DAO DIC, LOI SONG, 
GL4O TIEP VA UNG xU CUA CAN BQ, CONG CHUC, VIEN cHU'c 

Diu 9. Tác phong, Iê LÔI lam vic 

1. Tu th, cix chi nghiêrn tüc; thai do, ku nói niêm nâ, khiêm ton, L phép, 
ton tr9ng nglsi giao tiêp. 

2. Co trách nhim vói cong vic; näng dng, sang tao,  dam nghi, dam [am, 

[inh hoat  trong thrc hiên nhiêm vii. Phixcung pháp lam vic khoa hçc, dan chü, 

dung nguyen tic; 

3. Co tinh thin trách nhim va phi hçp trong thrc hin nhim vii. Co thai 
d dung mirc và phong each img xr, 1 lôi tam vic chuân mirc, dáp ung yêu cãu 
cüa van hóa cong v11. 

Diu 10. Tinh than, thai d lam vic 

1. Ton tr9ng và tn ti1y phiic vii Nhãn dan; tuân thu và gucmg mãu thirc 
hin dung chü truong, dthng lôi ccia Dâng, chInh sách, pháp 1ut cña Nhà nuâc; 
nghiêm chinh chap hành ni quy, quy chê lam vic cüa c quan. 

2. Không nhân danh ecu quan, don vj sCr dçing tài san, trang thit bj, 
phucng tin cong dé lam vic riêng. 

3. Thirc hin dung chüc trách, nhirn vi cüa can b, cong chrc, viên chtrc, 
bao gOm nhttng vic phâi lam và nhCmg vic không duçrc lam theo quy djnh cüa 
Lut Can bô, cong chrc, Luât Viên chCrc và các quy djnh cüa pháp Iut khác có 
lien quan. 

Diu 11. Do durc, lôi song 

1. Cong chirc, viên chrc, ngiräi Lao dng không ngrng hçc tp nãng cao 
nãng lirc chuyên môn, nghip vi; tu dirông, rèn luyn ye dto due, lôi song. Thrc 
hin can, kim, hem, chInh, chI cong vO tu. 

2. Cong chirc, viên chrc, ngui Lao dng phãi tuân thu chuân mIxc dao 
due gia dInh và xa hi, thuân phong m' ti1c, truyên thông van hóa tot dep cüa 
dan tc; không me tin di doan; không tham gia vào các t nan  xã hi. 

3. Cong chi'rc, viên cht:rc, nguui Lao dng phãi tIch circ tharn gia xây dirng, 
bão ye môi tnr&ng xaith, sach, dçp; xây dçrng nêp sOng van hóa, van rninh n0i 
cOng sâ. 

.? . . ', Dieu 12. Giao tiep va ung xii 

1. Giao tip và ung xir khi thi hành nhim vi1, cOng vi1 

a) Cong chuc, viên chuc, nguôi lao dng khi thi hành cong vii, nhiin vi 
phâi thirc hin dung quyên, nghi'a vi và nhftng vic không dtrqc lam theo quy 
djnh cüa pháp 1ut và quy dlnh  cua co quan; 

. 



5 

b) Trong giao tip và 1rng xir cong chtrc, viên chirc, ngthi lao dng phái 
có thai do ljch sir, ton tr9ng; ngOn ng giao tiêp phãi rO rang, mach lac, boa nhã, 
nghiêm tñc, không nói tiic, không noi tiêng long, gi gin uy tin, danh dr cho c 
quan, phOng, don vj vâ dông nghip. 

2. Giao tip và 1rng xr vcii Nhân dan 

a) Trong giao tip và üng xtr vâi Nhân dan, cOng chirc, viên chirc, ngirO'i 
Lao dng phãi có thai dO nim n0, nhã nh.n, ljch str, ton tr9ng, lang nghe nhãn dan 
trInh bay kiên, nguyen vng, khOng gay càng thãng, birc xüc, d9a nat  ng.räi dan. 
Thirc hin "4 xin": xin cháo, xin lii, xin cam on, xin phép và "4 luôn": luôn mim 
cithi, Luôn Lang nghe, luOn nhe nhàng, luôn gi(ip do.; 

b) Cong chCrc, viên chirc, ngthi lao dtng giãi quyt yêu cu, côngviêc 
cüa ngtthi dan phái diing quy trInh, quy djnh; trá Lo.i, giâi thIch, hi.r&ng dan rO 
rang, cii the nh&ng thàc mac cüa ngithi dan ye các quy djnh lien quan den giái 
quyt cOng vic; chi dirçxc tiêp cong dan tai  co quan, không duçc yêu câu, hoãc 
gçii giãi quyêt cong vic cho cong dan tai  nhà riêng; 

c) Jfu tiên h trq giái quyt cOng vic vth ngi.ri già, yu, ngithi khuy& 
ttt, phii nir mang thai; 

d) Trix?ng hqp nhng yêu cu cüa ngithi dan không thuc thm quyn 
giãi quyôt cña co quan thi cong chi:rc, viên chirc, nguii lao dng phãi hithng dan 
ng..thi dan den dung cor quan có thâm quyên giâi quyêt. 

3. Giao tip và i'rng xi1r vói dng nghip 

Trong giao tip và 1rng xir vri dng nghip, cOng chirc, viên chtc, ngtthi 
Lao dOng phâi có thai d trung tht.rc, than thiên, hcip tác, hO trçi tan nhau hoân 
thành nhim viii; ton tr9ng, báo v danh dr, uy tin cCia dông nghip; lang nghe và 
tiêp thu kien dung, thàng than gop vi dông nghip trên tinh than xây dirng, 
khách quan. 

4. Giao tip va crng xcr v0i cp trén 

a) COng chirc, viên chtrc, ngu1i Lao dOng phái tuân thu thir bc hánh 
chInh, phuc tüng sii chi dao,  diêu hárih, phân cOng cong vic cüa cap trên; dóng 
gop ' kiên cho cap trên vâi tinh than xây dirng, nhãm khc phiic kjp thyi nhng 
tOn tai, han ché và doi mâi cOng tác chi dao, diêu hành; không duc 1çi ding 
vic gop , phé bInh lam ánh hix&ng den uy tin, danh du cüa cp trên; 

b) Trong giao tip và img xr, cong chcrc, viên chirc, ngui lao dng phái 
có thai d ljch s%r, tOn tr9ng cap trên, ditng nguyen t.c ch dt thu tnr&ng; trung 
thyc trongviOc cung cap thông tin, báo cáo kêt qua cong vic hoc d xut cong 
vic vi cap trên phãi rO rang, cu the. 

5. Giao tip vá 1rng th vOi cp dixói 

a) COng chuc, viên chuc phái thirc hin dung nhim vi, quyn han trong 
Earth dao, quân l; gir gin doàn két nOi b; phát huy trách nhim nêu gixang và 
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xây dirng moi trueing lam vic chuyên nghip, than thin trong Co quan, don vj, 
dja phuong; 

b) Cong chcrc, viên chirc phái thirc hin dan chü, khách quan, cong bang 
trong hoat  dng ccia co quan, don vi, dja phuong; ton tr9ng, lang nghe và kjp thai 
näm bat tam tu, nguyen vong ccia cong chirc, viên chrc, ngithi lao dng cap duOi; 
cong tam, khách quan trong quán 1, sü diing, dánh giá cong chc, viên chirc, 
ngtthi lao dng. 

6. Giao tip irng xir trên môi trithng ming 

a) Dôi vci din thoai: din thoii dch d rung; khi giao tiêp qua din 
thoai và các phucing thtrc giao tiêp truc tuyên khác, cong chrc, viên chrc, nguO'i 
lao dng phái xirng ten, chtrc danh, chirc vii, co quan, phông, don vj nai cong tác; 
trao dôi ngán gon, cv the vào ni dung can trao dôi vâi am krgng dü nghe, thai d 
nhã nhãn. lich sir, tránh ãnh htthng den cong vic cüa ngui xung quanh; 

b) Dôi vci horn thu cong vij: Quãn 1', sir dung hp thu din t1r cong vii 
cüa to chrc, cá nhân theo quy djnh; thçrc hin vic gth, trá ku thu din tü cong 
vit kjp thui, dt:tng ni dung (tth tnthng hçip ni dung trao dOi là mit, tOi rnt, 
tuyt mit); 

c) Di vói m.ngxã hi: Tim hiu và tuân thu các diu khoán hirng dn scr 
diing ctta nhà cung cap djch vi rnng xã hi triróc khi dáng k, tham gia Inng 
xä hti phvc vi giài quyêt Cong vic. Nên str diing h9, ten that cá nhân, don vj 
khi tharn gia, sr dng mng xã hi. 

Thirc hin bin pháp tir quãn l, bâo mt tài khoãn mang xã hi và nhanh 
chóng thông báo tci các cci quan chiic näng, nhà cung cap djch vi khi tài khoán 
don vj, cá nhan bj mat quyên kiêm soat, bj gia mao, lçri diing và sCr dung vào mvc 
dich không Eành manh,  ành huâng den quyên và lqi Ich hçp pháp cüa don vj, Ca 

than. 

Không dãng tái nhrng ni dung vi phm pháp lut, các thông tin xüc 
phm danh dir, nhân phâm ãnh huâng den quyên và lçii Ich hccp pháp cüa các to 
chrc, cá nhân khác; sCr dung ngôn ngü phân cam, vi pham thuân phong m tvc; 
tung tin giá, tin sai sir that; quáng cao, kinh doanh djch v1i trái phép... gay brc 
xüc trong dir lun xa hti, ánh huàng den an ninh quôc gia và trt tir an toàn xã 
hi 

d) Khuyên khIch su dung rnng xa hi d tuyên truyên, quáng bá v dat 
nuóc - con ngLrxi, truyn thOng, van hóa tot dçp cüa Viêt Narn, cüa tinh Lang 
Son và ci1a ngành Tir pháp; chia sé thông tin tich crc, nhUng tarn gucrng nguii 
tot - viêc tot. 

Diu 13. Quy d1nh phát ngôn 

1. Phãi tuãn tht dao  d(rc ngh nghip và dung quy dnh ctia Dáng,chInh 
sách pháp lut c1a Nba nirOc thông qua läi nói dé truyén tài thông tin den các 
thành vien tai  cuc h9p, hi nghj trong phm vi, linh virc duccc giao quãn l. 
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2. Chi thrcc phát ngôn nhirng ni dung lien quan dñng thâm quyên trong 
pham vi, linh vuc thryc giao quân 1. Không thông tin ni dung thuc danh mic 
bI mt nhà nuc, bi mat thuôc quy djnh cüa Dâng, bI mt khác theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

Chiro'ng IV 

BAI TRI CONG S 

.A • A Dieu 14. Treo Quoc huy, Quoc ky, chan dung Chu t!ch  Ho Chi Mmli 

1. Quc kS',  Quc huy chân dung Chü tjch H ChI Minh phái dirçic treo, 
dt trang trong, diing quy djnh theo Hithng dan so 3420/HD-BVHTTDL ngày 
02/10/2012 cüa Bô Van hóa, The thao và Du Ijch ye vic sir dung Quôc kS', 
Qu& huy, Quc ca, chân dung Chü tjch Ho ChI Minh. 

2. Không duoc treo Quc kS'  bj bc màu, rách hoàc Va; không treo, dt 
chân dung, ti.rçing ban than cüa Chü tjch Ho ChI Minh và Quôc huy qua c1i ho.c 
bj hix hông. 

Diu 15. Biên ten co quan 

1. Co quan, don vi phâi Co bin ten ducic dt tai  cng chInh, trên do ghi rO 
ten gi dy di.i b&ng tiêng Viêt, dja chi và so din thoi cüa Co quan. 

2. Bin ten co quan, don vj phái dam báo theo quy djnh tai  Thông tu so 

05/2008/TT-BNV ngày 07/8/2008 cOa B Ni v ye htrng dn biên ten co quan 
hành chInh nhà niróc. 

Diu 16. Phông lam vic 

1. Bintên phông lam vic cña cong chrc, viên chüc phãi dtrçic thçrc hin 
theo mâu thông nhât; phOng lam vic cOa Lãnh dto ccr quan phái ghi rO h9 ten, 
chüc danh cOa flrng nguii. Biên ten phông lam vic di.rqc dtt ti ctra chInh ra 
vào cOa phông lam vic. 

2. Viêc sp xp, bài tn phOng lam vic phãi báo dam g9n gang, ngán nap, 
khoa hçc, hçp l. 

3. Cong chrc, viên chtrc, nguii Lao dng S có trách nhim giü gin v sinh 
co quan, phông lam vic, khuOn vien cong sâ dam báo van minh, hin dai,  xanh, 
sach s, gon gang, ngän nap. Cuôi gi lam vic hang ngày phái kiêm tra an toàn 
diên, thiêt bi, vat dung và v.t tu van phOng khác tnxóc khi ra ye. 

Diu 17. Khu vIc d phtrong tin giao thông 

1. Co quan bO tn khu vçrc dé phuong tin giao thông và dam bâo an toàn 
phuong lien giao thông cOa cOng cht'ic, viên chirc, ngirôi lao dng SO và cta 
ngi.ri den giao dch, lien h, lam viêc. 

2. Không thu phi gtri, d phucing tin giao thông cüa cá nhân, t chtrc dn 
giao djch, lien he, lam vic. 
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Chu'o'ng V 

TO CHUC THU'C HIIN 

Diu 18. Trách nhiêm thtrc hiên 

1. Cong chirc, viên chi'rc, ngix1i Lao dông dang lam vic tti S& Tu pháp có 
trách nhim thrc hin dung các quy djnh trong Quy chê nay. 

2. Chánh Van phông, Chánh Thanh tra, Trtthng các Phông, dan vj thuc 
Sâ chju trách nhim quán trit, phô biên Quy chê den toàn the cong chirc, viên 
chüc, ngtthi lao dng trong phông, dan vi rnlnh; chü dng don doe, kiêrn tra, 
theo dOi vic chap hành Quy ché van hoá cOng sO cüa cOng chüe, viên chtrc, 
nguii lao dng thuc phèng, don vi minh; chiu trách nhirn truâc Giám doe Sr 
khi dê xây ra nhüng vi phim Quy ché trong phóng, dan vj 

3. Van phông So, các dan vi sii nghiêp thuc SO chju trách nhirn t chtrc 
triên khai thtic hin Quy chê, kiêm tra, don dOe cOng cht:rc, viên cht'rc1  ngthi lao 
dtng lam vic ti các phông, don vj thirc hin th:ing Quy ché; theo dOi và djnh kS' 
báo cáo Giám doe SO ye tInh hinh chap hành Quy ché van hoá cong sà cüa các 
phOng, don vj, cüa cong chüc, viên chtrc, nguOi lao dng lam Co sO dê dánh giá, 
phãn loai cong chOc, viên chüc, nguOi Lao dng và blnh xét thi dua cuôi näm. 

4. Ban Chtp hành các t&S chüc doàn the trong ca quan phôi hcip ch.t chë 
vOi thCi tnthng Co quan tuyên truyên, van dông, dOn doe, kiêm tra vic to chüe 
thi;ic hin Quy chê nay. 

Biu 19. Klien thu*ng - K 1ut 

1. Cong chrc, viên chuc, nglrOi lao ctng thirc hin tot Quy ch nay së 
di.rcrc biêuduäng, khen thu&ng. Vic thirc hin Quy chê nay là mt trong nhttng 
lieu chi dé dánh giá, phân loui cong chOc, viên chüc, nguOi Lao dng và là can 
cO dé tIrth diem thi dua, xét khen thuOng dôi vOi cong chcrc, viên chOc, nguOi 
lao dng hang näm. 

2. Nhiing tp th, cá nhân không chap hánh Quy ch& tüy theo mic d se 
bi xem xét, xr l theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 20. Diu khoãn thi hành 

Nhckng ni dung quy djnh v van hóa cOng sO, cong vii ehi.ra di.rçrc quy 
dnh trong Quy ch nay thI thrc hin theo các quy djnh pháp 1ut hin hành. 
Trii&ng hcrp các van bàn, quy djnh dugc vin dn trong Quy chê có sOa dôi, bô 
sung hoc bi thay th thI áp ding theo các van bàn, quy djnh mOi ban hành (tth 
tri.rOng hgp pháp luât có quy dinh khac)  

Trong qua trInh thrc hin, tuS'  theo tInh hmnh thirc tê hoc yêu cu cong 
tác, Quy ché së di.rqc diêu chinh, bO sung cho phtit hçip./. 
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