
UBND TIN}I PHU THQ CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
STHONGTENVATRUYENThONG Dc 1p - Tir do - Hnh phñc  

S: 1T IKH-STTTT Phi ThQ, ngày)4 tháng 9 nám 2019 

KE HOACH 
Triên khai thic hin Quyêt djnh so 1847/QD-TTg ngày 27/12/2018 

cüa Thu ttthng ChInh phil ye Be an Van hoá cong vi 

• Can cr Quyêt djnh s 1847/QD-TTg ngày 27/12/2018 cüa Thu tuóng 

ChInh phü ye Dê an Van hoá cong vii; 

Can cr Quyt djnh s 319/QD-BNV ngày 18/4/20 19 cüa B Ni vii ban 

hãnh Ké hoach trin khai thirc hin Quyt djnh s 1 847/QD-TTg ngày 

27/12/2018cüa Thu tu&ng ChInh phü ye Dê an Van hoá cong yin ; 

Can cir Kê hoch s 2784/KH-UBND ngày 24/6/20 19 cüa UBND tinh v 

triên khai thinc hin Quyêt djnh s 1847/QD-TTg ngày 27/12/20 18 cüa Thñ 

tuó'flg Chinh phü ye Dê an Van hoá cong vini; 

S Thông tin và Truyên thông xây dirng kê hoch triên khai th'xc hin 

Quyêt dnh so 1847/QD-TTg ngày 27/12/20 18 cüa Thu tuó'ng ChInh phü v D 

an Van hoá cong vi nhu sau: 

I. MVC  BCH, YEU CAU 

1.MicdIch 

• Nâng cao van hóa cong vi,  gop phân hInh thành phong cách rng xü, 1 Ii 
lam vic chu.n rninrc cüa di ngQ can b, cOng chüc, viên chirc; dam bão tInh 
chuyên nghip, trách nhim, nAng dng, minh bach, hiu qua trong boat dOng 
thirc thi nhirn vii, cOng yin!; dáp irng yêu cu phiic yin! Nhân dan, xã hôi. 

2.Yêucu 

- Nâng cao van hóa cOng vi gop phân xây dirng nên hành chInh chuyên 
nghip, trách nhirn, rninh bach, hiu qua, vi Nhân dânphinic vu. 

- K thira, phát buy các giá trj van hóa tot dp cüa dan tc, dng thi dáp 
irng yêu cu h,i nhp quc t. 

- Nâng cao dao  dirc cOng yin! cüa can b, cOng chüc, dao  dtrc ngh nghiêp cüa 
viên chuc; tAng cu&ng k lut, k cuong hãnh chInh; phông, chng tham nhung. 

- cao trách nhim cUa ngui d&ng du c quan, dcm vj trong thrc hin 
van boa cOng yin!. 



II. PHAM VI, BOI TUNG AP DUNG 

Can b, cong chrc, viên chirc, nguô'i lao dng cüa S Thông tin vâ 
Truyên thông tinh Phü Th9. 

IlL NOI DUNG KE HOCH THUC HIN BE AN VAN HOA 
CONG 

1. Tinh thn, thai d lam vic cüa can b, cong chfrc, viên chfrc 

Can b, cOng chi'rc, viên chirc phãi trung thành vi Nba nuc Cong  hôa xä 
hi chü nghia Vit Nam; báo v danh dci T quc và lçii Ich quc gia; tOn trpng 

và tn tidy phic vii Nhân dan. Khi thcrc hin nhim vi, cong vi, can b, cong 

chirc, viên chi.rc phãi thtirc rO v chirc trách, bn phn cña ban than, bao gm: 

- Phãi sn sang nhn vâ n lcrc  hoàn thành t& rnpi nhirn viii duçic phân 

cOng; khOng ken ch9n vj trI cOng tác, ch9n vic d, bO vic khó. Tam huyt, tan 

tliy, guo'ng miu lam trôn ch'Crc trách, nhirn v thrçic giao; không vuing vào "tr 

duy nhim kS". 

- Phái có thi'rc t chirc k' 1ut; sir diing có hiu qua thOi gi lam vic; 

tránh hin tuçmg trung bInh chü nghia, lam vic qua ba, di khái, kern hiu qua; 

nghiêm chnh-eh - eüa- Ca quan, t cht'rc; chü dng phi 

hcip trong thrc hin nhim vu, cOng v11. 

- KhOng dugc gay khó khan, phiên ha, vôi vinh, kéo dài thèi gian xi:r 12 

cong vic cüa ca quan, to chüc và ngithi dan; không th a, vô cam, thiu trách 

nhim truóc nhUng khó khãn, birc xüc cüa ngrô'i dan. 

- Can b, cOng chrc, viên chi.'rc lanh do phâi cong tam, khách quan trong 

sr dung, dánh giá can b thuc quyn quãn l'; không 1çi diing vj trI cOng tác 

d b nhim nguO'i than quen; chii dng xin thôi giU chirc vci khi nhn thây ban 

than cOn hn chê ye näng lirc và uy tin. 

2. Chuân mirc giao tiêp, frng th cfla can b, cong chfrc, viên chtI'c 

- Trong giao tip vâi nguOi dan, can b, cOng chirc, viên chirc phãi ton 

tr9ng, lang nghe, tn tInh htthng dn v quy trInh xir I cOng vic va giái thIch 

can kë nJitng thc rnc cüa ngui dan. Thcic hin "4 xin, 4 luôn": xin chào, xin 

16i, xin cam an, xin phép; luOn mim cthi, luOn nbc nhàng, luOn 1ng nghe, luOn 

giilp dä. 

- Dôi vâi dOng nghip, can b, cong chirc, viên chirc phâi có tinh than hçip 

the, tuong tg trong thrcJiin nhirvci,. công yi không be phái gay mat doân 

-kt ni b ciia ca quan.-=----- 
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- Di vii länh dao cp trén, can b, cong chirc, viên chrc phãi tuân thu 
thu bc hành chInh, phiic tüng sir chi dao,  diu hânh, phân cOng cOng viêc cüa 
cp trén; khOng trn tránh, thoái thác nhirn vv; không njnh bg ly lông vi dông 
co không trong sang. 

- Can b, cOng chüc, viên chirc giü' chirc v lãnh do, quán 1 không duac 
duy chI, áp dat, bão thü; phái ton tr9ng, lang nghe kin cüa cp du'âi; guang 
mâu trong giao tiêp, irng xir. 

3. Chuân miyc ye do dfrc, lôi song cüa can b, cOng chfrc, viên chile 

- Can b, cong chirc, viên chic phâi không ngimg h9c tip, tu du0ng, rèn 
luyn v dao  dirc, l& sng. Thirc hin can, kim, hem, chInh, chI cong vO tu; 
trung thirc, gián dj, thng than, chân thành; khOng có biu hin Ca hôi, song Ich 
k, ganh ghét, d ky. 

- Can b, cOng chirc, viên chirc không ducic dánh bc, sa váo các tê nan xã 
hi; không thrcc sà diing do uông có cn trong thi gian lam vic và gR nghi 

trua; hiiit thutc lá diing nai quy djnh; phái tuân thu kST 1ut phát ngôn, không sfr 
dçing mng x hi d khai thác, tuyên truyên các thông tin chu'a duçic kim 
chirng, phin din, imt chiêu ãnh hithng den hot dng cOng vii. 

- Can bô, cong chuc, viên chuc phâi tuân thu chuân mirc dao due gia dInh 
va xa hi, thun phong mi tiic, truyn tMng van hóa tot dçp cUa dan tc; khOng 
me tin dj doan và có nhüng hânh vi phãn cam khi tham gia 1 hi. 

4. Trang phic cila can b, cong chfrc, viên chfrc 

Khi thirc hin nhirn vi, can b, cOng chuc, viên chuc phâi rnc g9n gang, 
lich s1r, di giày hoc dép có quai hu. Trang phic phái phu hap vó'i tInh chat 
cOng vic và thun phong, m9 tVc  cüa dan tc (thirc hin theo quy djnh cüa ccr 
quan, don vj). 

IV. TO CHIYC THIXC HIN 

1. Trirông các phông, don vi thuôc Sr có trách nhim: 

- Trin khai Quy djnh v van hóa cOng vii dn toàn th can b, cOng chuc, 
vien chüc, viên chuc, lao dng hçip dtng cüa dan vj mInh và t chirc thuc hiên 
nghiem tue. 

- Quán trit dn can b, cong chüc, viên chuc, viên chirc, lao dng hop 
dng vic chp hành kS'  lut, k cuang hành chInh, van hóa cOng s, su diing có 
hiu qua thñ giô lam vic; cii the hóa trách nhirn t&ng cá nhân, don vi trong 
vic thirc hin nhirn vii dirge giao, bâo darn cap du'ó'i phçic tüng sir lãnh dao, chi 
dao và chp hành nghiêm chinh các quyt djnh cüa cp trên. 



- Thirc hin dng b  các bin pháp day mnh câi cách hành chInh, trpng 
tarn là cãi cách thii tuc hành chinh; thrc hin ca ch môt cü'a, co' ch rnt cü'a 

lien thông trong giãi quyt thu tic hành chInh. 

- Tang cuà'ng cong tác thanh, kim tra, giárn sat thirc hin v chp hành 

Quy djnh_này-à 4utkcuonghành chinh, do drc cong yçi, thrc trách 
nhirn trong thi hành cong vii, nhim vii cUa can b, cong chirc, viên chirc, lao 

dng hçrp dng thuc dan vj rnInh quãn l; theo döi, tng hçip tharn mru Giám 

dôc Si dánh giá, phân 1oi m1rc d hoàn thành nhirn v hng nãm gãn vci cong 

tác khen thiiO'ng, kS'  lut d& vâi cá nhân và các don vj trirc thuc d tham mru, 

d xut chin chinh nhQng han  ch thiu sot trong qua trInh thic hin nhirn vj, 

Cong vi.i và trên co si can cir tInE cht, müc d vi pham qua cong tác kim tra, 

kin ngh phê bInh, kim dim hoc có hInh thirc xi:r l dôi vói tp th, cá nhân 

theo dñng quy djnh. - Khân truo'ng, khãc phiic nhtmg tn tai,  hn ch d tao  sr 

chuyên biên tIch c1rc trong chi dao,  diu hành; kiên quyt xi1r 1 nghiêm các hành 

vi vi pham, gay nhüng nhiu, phin ha trong giái quyt cong vic cña ngu'i dan 

va doanh nghip, dc bit là các tnrô'ng hçp tái pham, có t chirc, có tInh ch.t 

nghiêrn tr9ng; xi:r l nghiêm vic ch.m tr trong thixc hin nhirn vi &rgc giao. 

- Tang cung trách nhirn cüa nguô'i dung du trong Cong tác chi dao, 

kiêm tra vic thixc hin Quy tãc ung xu; kS' luât, k cuong hàñhchInh, Quy djnh 

v van hóa cong v1; thirc hin nghiêm tuc vic xu l trách nhim cá nhân va 

trách nhim lien di vâi nguñ dirng du cci quan, dan v, t chuc, cá nhân d 

xây ra vic cong chuc, vién chuc, lao dng hçip dng thuc quyn quàn l trirc 

tip cña mInh có hành vi gay nhüng nhiu, phin ha trong vic tip nhn và giâi 

quyt cong vic cUa ngithi dan và doanh nghip. 

- Ngui drng dâu, Thu tru&ng các don v phài là hat  nhan tien phong, 

guo'ng mâu di dau trong vic chap hành kS' 1ut, k cuo'ng hành chInh, dao  du'c, 

Quy dnh van hóa cOng vi và Quy tãc ü'ng xü'; the hin vai trô lãnh dao, trách 

nhirn ngu'à dirng du trong cong tác diu hành, quãn 1', dung chuc nãng, 

nhirn v11, quyên han duc giao, báo darn sir chun mrc và chju trách nhiêm vi 

cp trén dôi vi hành vi sai pham trong pham vi quàn l', linh vçrc phi.i trách. 

2. Van phông So': 

Thrc hin rà soát, b sung các quy djnh, ni quy, quy ch dan chü, quy 

ch lam vic... cüa co quan, don vj nhm tao co s& pháp l ngän ngua nhng vi 

pharn ye van hóa cOng vii. Tong hp, dnh kS' gui báo cáo kêt qua thrc hin 
Quyêt djnh s 1847/QD-TTg ngày 27/12/20 18 cüa Thu tung ChInh phü ye u 

bàn nhândãn tinE ti Udfgày 05-  tháng 12 hang närn hoc dt xuàt (khi có yêu 

cu cua cp có thmquyên). -------------------- ----- ----------
- - 
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3. Trung tm Cong ngh thông tin vã Truyn thông: 

Dãng tái trên Trang thông tin din tü cüa Si nhm tuyên truyn, ph bin 
sâu rng K hotch nay tvi can b, cong chtc, viên chüc, lao dng hçip dng trijc 
thuc Sâ và d ngui dan, t chirc, doanh nghip bit và cüng giám sat. 

4. Can b, cong chfrc, viên chile, lao dng hçrp d1ng cüa S&: 

Triên khai th1rc hin nghiêm ttic các quy djnh ci.a Quy djnh v van boa 
cong vii và cling giám sat thirc hin. 

5. Vic thirc hin Quy djnh ye van hóa cong vii là mt trong các tiêu chI 

d xp loi thi dfla, dánh giá phân lo?i can b, cong chi'rc, viên chirc hang nàm. 

Can b, cong chi'rc, viên chirc, hcTp dông lao dng thirc hin t& Quy djnh nay 

du'çic xeni xét biu duong, khen thu'&ng theo quy dinh. 

6. Ca nhân có hành vi vi phm quy djnh v van hóa cong vi tiiy theo tInh 

chit, mirc d vi phm chju hInh thüc kST 1ut theo các quy djnh hiên hành. 

Quy djnh v vAn hóa cong v di.rçic ph bin dn tAt cà cong chirc, viên 

chrc, lao dng hçp dng cüa Sâ Thông tin và Truyn thOng. Trong qua trInh 

thiic hin, nu có vuàng mac, các phông, dan vj báo cáo Giám dic S (qua VAn 
phông So) d xern xét, diu chinh./. 

AToi ;ihân: 
- UBND tinh; 
- SóNôi vu; 
- GD, các PGD So; 
- Các phOng, dan v thuc SO (tlh); 
- Luu: VT (DA). 

 

Trnh Hung Son 
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