
 

 

 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NINH BÌNH 
 

Số: 1098 /UBND-VHTT 

V/v triển khai, thực hiện Quy chế văn 

hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn thành phố 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Ninh Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2021 

 

 
Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- UBND các xã, phường. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vi, 

UBND các xã phường nghiêm túc triển khai một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

phường thuộc thành phố 

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy chế văn hóa công sở 

trong cơ quan, đơn vị mình và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong 

việc thực hiện Quy chế trên tại địa phương, đơn vị mình quản lý. 

- Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện, đưa việc 

thực hiện Quy chế vào tiêu chí đánh giá, phân loại hằng năm đối với tập thể, cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Căn cứ nội dung Quy chế, rà soát, sửa đổi nội quy, quy định nội bộ của 

cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu quản lý của ngành, lĩnh vực. 

2. Phòng Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này. Xử lý hoặc đề xuất xử lý đối với 

các tập thể, cá nhân vi phạm. 

- Đưa việc thực hiện Quy chế vào tiêu chí đánh giá, phân loại hằng năm đối 

với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm của UBND thành phố. 

- Tham mưu cho UBND thành phố sửa đổi nội quy, quy định nội bộ tại 

UBND thành phố, đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, UBND 

các phường, xã thực hiện theo quy định. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp những khó khăn vướng mắc, 

phát sinh báo cáo UBND thành phố, UBND tỉnh. 

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố, 

Sở Nội vụ theo quy định. 
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3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu cho UBND thành phố đưa nội dung thực hiện Quy chế 

thành một trong những tiêu chí trong việc đánh giá và công nhận các cơ quan, 

đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 

hằng năm. 

- Đăng tải nội dung Quy chế lên Trang thông tin điện tử của thành phố. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố 

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Quy chế này đến  cán  bộ,  

công chức, viên chức, người lao động trong thành phố biết và đến nhân dân biết 

để giám sát việc thực hiện; kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên những tập thể 

và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt và phê bình các tập thể, cá nhân 

vi phạm. 

(Gửi kèm Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 

của UBND tỉnh Ninh Bình) 

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban đơn vi, UBND các xã phường 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc 

báo cáo UBND thành phố (qua phòng Nội vụ) để chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Đinh Thị Mỹ Hạnh 

 


