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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế văn hoá công sở và chuẩn mực ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  HÀ NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành 
chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 
viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của 
UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 
6 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 
Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế văn hoá công sở và 
chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và 
Truyền thông. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở 
Thông tin và Truyền thông cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động cơ quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-129-2007-qd-ttg-quy-che-van-hoa-cong-so-tai-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-54149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-03-2007-qd-bnv-quy-tac-ung-xu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lam-viec-bo-may-chinh-quyen-dia-phuong-17976.aspx
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