ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 22 /2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định
số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh
ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị
sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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 Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng
8 năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham
nhũng ngày 23 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ
tục hành chính;
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 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 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;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐUBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy
tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong
các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên
Huế, như sau:
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1. Sửa đổi, bổ sung một số từ ngữ tại Khoản 3, Khoản 4 của Điều 6 như sau:
“3. Không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội hoặc các hành vi khác
trái với quy định pháp luật dưới mọi hình thức; không được sử dụng rượu, bia,
đồ uống có cồn trong thời gian làm việc, giờ nghỉ trưa và ngày trực; không hút
thuốc lá đúng nơi quy định.”
“4. Không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, xem phim, chơi điện tử và
các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc; không truy cập các trang mạng có
nội dung không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không sử dụng
mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng,
phiến diện, một chiều, vi phạm thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng đến hoạt động
công vụ.”
2. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1 của Điều 7 như sau:
“a) Phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý
công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4
xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn
nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.”
3. Sửa đổi khổ văn thứ nhất Điểm a Khoản 2 của Điều 7 như sau:
“- Phải có thái độ lịch sự, tôn trọng cấp trên, tuân thủ thứ bậc hành
chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên;
không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ
không trong sáng.”
4. Sửa đổi khổ văn thứ nhất Điểm b Khoản 2 của Điều 7 như sau:
“- Không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến
của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.”
5. Sửa đổi khổ văn thứ nhất Điểm c Khoản 2 của Điều 7 như sau:
“- Có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
chân thành, thân thiện và đoàn kết, không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của
cơ quan, tổ chức; ứng xử có văn hóa, tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín của
đồng nghiệp.”
6. Sửa đổi Điểm a,b Khoản 3 Điều 7 như sau:
“a) Phải xưng tên, chức danh, chức vụ, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao
đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; thái độ lịch sự, không ngắt điện
thoại đột ngột.”
“b) Phải thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công
việc và luân chuyển tập tin văn bản qua mạng. Hộp thư điện tử phải được công
khai để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin liên lạc trong công việc và tiếp
nhận thông tin, trả lời công dân. Việc gửi, trả lời thư điện tử công vụ kịp thời và
lịch sự. Không được sử dụng các hệ thống thư điện tử ngoài hệ thống thư điện tử
công vụ để trao đổi công vụ.”
7. Sửa đổi Khoản 1 Điều 8 như sau:
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“1. Công chức phải tuân thủ kỷ cương và trật tự hành chính, chấp hành
quyết định của cấp quản lý trực tiếp; phối hợp với công chức khác trong cùng cơ
quan, đơn vị và công chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan để
thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Trường hợp có quyết định của cấp trên cấp
quản lý trực tiếp thì công chức phải thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm
quyền cao nhất; đồng thời, có trách nhiệm báo cáo cấp quản lý trực tiếp của
mình về việc thực hiện quyết định đó.”
8. Sửa đổi nội dung Khoản 2 Điều 9 như sau:
“2. Thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ yêu cầu
giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả cấp xã; đảm bảo nhận đúng, đủ thành phần hồ sơ theo quy định;
nghiêm cấm công chức yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp, bổ sung giấy tờ
ngoài thành phần hồ sơ đã công khai.”
9. Bổ sung thêm Khoản 8 Điều 9 như sau:
“8. Không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử
lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu
trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.”
10. Sửa đổi nội dung Điều 14 như sau:
“Việc đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức thông qua Phiếu
đánh giá bằng giấy hoặc Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả cấp xã. Đây là cơ sở để xem xét đánh giá và xếp loại công
chức hàng tháng, hàng quý và hàng năm.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,
Thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và người đứng
đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội,vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ
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