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Bến Tre, ngày 13 tháng 11 năm 2007

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v xây dựng Quy chế văn hóa
công sở theo Quyết ñịnh số
129/2007/Qð-TTg ngày 02/8/2007
của Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi:
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.
Ủy ban nhân dân tỉnh có nhận ñược Quyết ñịnh số 129/2007/Qð-TTg ngày
02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế văn hóa công
sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước. Nhằm bảo ñảm tính trang nghiêm và hiệu
quả hoạt ñộng của các cơ quan hành chính Nhà nước, xây dựng phong cách ứng xử
chuẩn mực cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính Nhà nước
trong thực hiện công vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành
tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện các công việc như sau:
1. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh quyết ñịnh ban hành quy chế văn hóa
công sở tại cơ quan mình, tùy theo ñặc thù nhiệm vụ chuyên môn mà có quy ñịnh chi
tiết về: trang phục, lễ phục, ñeo thẻ công chức, huy hiệu ngành, bố trí sắp xếp phòng
làm việc, giao tiếp ứng xử với công dân…
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng và chỉ ñạo các cơ
quan chuyên môn thuộc cấp mình, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên ñịa
bàn xây dựng và ban hành quy chế văn hóa công sở. Tùy theo ñịa phương và ñiều
kiện trụ sở làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có hướng dẫn các
quy ñịnh chung nhất.
3. ðối với một vài quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 129: các hành vi cấm (ðiều 4);
bài trí công sở (chương III) yêu cầu các cơ quan, ñơn vị căn cứ thực hiện. Những yêu
cầu về bài trí công sở tại ñịa phương chưa ñáp ứng kịp thì phải xây dựng, bố trí thực
hiện theo quy ñịnh.
Lưu ý các ñơn vị vận dụng thực hiện các chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh,
ñưa vào những nội dung quy ñịnh tại quy chế văn hóa công sở (như Chỉ thị số
20/2007/CT-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2007 về thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí và nâng cao văn hóa giao tiếp của ñội ngũ cán bộ, công chức). Khi xây dựng quy
chế cần lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức cơ quan trước khi ban
hành.
Thời gian xây dựng quy chế ñảm bảo ñến giữa tháng 12 năm 2007. Quyết
ñịnh ban hành và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.
4. Giao cho Sở Văn hóa - Thông tin có hướng dẫn các huyện, thị chi tiết về
kích cỡ Quốc huy ñặt tại công sở và chiều cao cột cờ, kích cỡ Quốc kỳ ñảm bảo hài
hòa với khung viên công sở.

