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Kính gửi: 

- Các phòng nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 997/UBND-VP8 ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc đẩy mạnh thực hiện Đề án văn hóa công vụ; Giám đốc Sở Lao động - TB 

và XH yêu cầu Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Sở, Thủ trưởng đơn vị đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở (Thủ trưởng đơn vị) nghiêm túc triển khai các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về văn 

hóa công vụ và nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Chính 

phủ, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở[1] đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc đơn vị mình quản lý, nhằm nâng cao nhận thức về 

tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, trang 

phục phù hợp với công việc và thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Đồng thời tiếp 

tục chẩn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả việc trong việc thực hiện Đề án văn hóa công vụ của tỉnh. 

2. Đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện văn hóa công vụ và phong trào thi 

đua thực hiện văn hóa công sở theo Kế hoạch của tỉnh, của Sở là việc làm thường 

xuyên, nề nếp hàng ngày như: Thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức, 

giao tiếp, ứng xử trực tiếp hoặc gián tiếp, trang phục... Phải xin lỗi khi có thiếu 

sót đối với người dân, tổ chức và đồng nghiệp; có thái độ làm việc tận tụy, 

chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. Xây dựng môi trường văn hóa công sở văn 

minh, thân thiện, liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc 

tổ chức thực hiện quy định về văn hóa công vụ, phong trào thi đua thực hiện văn 

                                                           
[1] - Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án văn hóa công 

vụ; Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực 

hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; 

    - Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/3/2019 về thực hiện Đề án văn hóa công vụ và Kế hoạch số 103/KH-

UBND ngày 30/7/2019 về Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện 

văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; 

    - Các văn bản của Sở: Kế hoạch số 45/KH-SLĐTBXH ngày 31/10/2019 tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

“Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Lao động – TB và XH thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -

2025; Kế hoạch số 43/KH-SLĐTBXH ngày 30/9/2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà 

cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công văn số 1414/SLĐTBXH-VP ngày 03/10/2016 về 

việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ. 
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hóa công sở tại mỗi đơn vị gắn với Kế hoạch cải cách hành chính và phong trào 

thi đua hàng năm đơn vị. Trong đó, đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp 

làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị không để xảy 

ra tình trạng "tham nhũng vặt", nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc 

đối với người dân và doanh nghiệp. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm 

nếu để cán bộ thuộc quyền quản lý không thực hiện nghiêm văn hóa công vụ. 

3. Rà soát, nghiên cứu, sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc 

liên quan đến văn hóa công vụ của Sở, đơn vị sự nghiệp; nội quy, quy định cần 

đảm bảo đầy đủ nội dung theo Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành 

chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 

02/8/2007 và Đề án văn hóa công vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-

TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: 

- Văn phòng Sở chủ trì, Phòng Kế hoạch –Tài chính, Thanh tra Sở phối 

hợp tham mưu Giám đốc Sở thực hiện tại Sở. 

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp rà soát, sửa đổi các nội quy, quy định liên 

quan đến văn hóa công vụ tại đơn vị trong phạm vi thẩm quyền được giao. 

4. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

quyền quản lý thực hiện văn hóa công sở gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính theo Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công 

văn 1414/SLĐTBXH-VP ngày 03/10/2016, cũng như các văn bản chỉ đạo, đôn 

đốc của Giám đốc Sở về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ 

trong thực thi nhiệm vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm văn hóa công vụ. Cán bộ, công 

chức, viên chức vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy theo tính chất, mức độ 

vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật. 

- Thanh tra Sở chủ trì, Văn phòng Sở phối hợp theo dõi, giám sát và tham 

mưu tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định về văn hóa 

công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị. 

5. Chế độ báo cáo: định kỳ hằng năm các đơn vị báo cáo việc triển khai 

thực hiện về Sở (qua Văn phòng) để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 
  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Đức Trọng 
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