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v dy minh xây dyng van boa co' quan, don vl,  doanh nghip 
trong tInh hInh mói 

i- MiAi QUAT TINH HINH 

Trong nhüng näm qua, các cp üy dáng trtrc thuc Dãng b Khi dA quan 
tam lành dao,  chi dio thirc hin vic xây dmg van hóa co quan, don vj, doanh 
nghip dt dixçc nh&ng két qua tIch crc: da so các don vj däxây drng và ban hânh 
tiêu chuân dao  düc cüa can b, clang viên, quân chüng, ngi.thi lao dng; các quy 
che hoat dng cüa don vi;  mt so don vi cia ban hành b quy tàc üng xir, quy djnh 
ye trang phic, tác phong, lê lôi lam vic v.v. . .gän vâi vic thijc hin Quy ché dan 
chü & co sâ. Cong tác cãi cách hãnh chInh duçic tp trung chi dao  quyêt lit, hot 
dng quãn l, diêu hành cüa các cci quan, don vj, doanh nghip tiêp tçic duçic dôi 
mâi, irng ding khoa h9c cong ngh theo huàng chuyên nghip, hin di, hiu qua. 
Chat luqng di ngü can b, clang viên, quân chüng và nglx&i lao dng tfrng biiâc 
ducic nâng len, hâu hêt có bàn linh chInh trj vng yang, có phâm chat do düc tot, 
có näng lixc cong tác dáp rng yêu câu nhim viii; k' lu.t, k cuong hành chinh, thai 
d giao tiêp, iirng xir, phiic v1, ngu&i dan và khách hang có chuyên biên tOt. Trii so 
lam vic các don vj duçrc quan tam dâu tu xây dirng, câi tao, bô trI sap xêp lai;  có 
cánh quan, môi truOng xanh- sch - dçp, gop phãn xay dijng tác phong, lê lôi, 
phong cách lam vic van minh. 

Tuy nhiên, ben canh  nhUng kt qua dt dixçic vn con mt s khuyt dim, 
h?n chê nhu: Cap üy, ngu&i dirng dâu mt sO co quan, don vj, doanh nghip chua 
that sir chü tr9ng triên khai th?c hin các van bn chi dto cüa Dãng, Nhà nuOc, cüa 
cap trén ye xây drng van hóa trong don vj; vic to chrc tuyên truyên thrc hin 
nghj quyêt, chuong trInh, các van bàn chi ctao ye van hóa chua thuOng xuyên 
và kjp th&i. Nhn thirc cüa mt sO cap üy, länh do co quan, don vj, doanh nghip 
và mt b phn can b, dãng viên, quân chüng và ngi.thi lao dng ye xây dirng van 
hóa noi lam vic chua day dü, chua thây rO vai trO giüa van hóa noi lam vic v&i 
hiu qua thirc hin nhim vii chInh trj. Quy chê, quy djnh cüa mt SO CO quan, don 
vj, doanh nghip ye van hóa con chung chung, hiu 1irc thi hành con hn ché; 
phuong thirc, lé lôi lam vic chua khoa hyc, chat lugng chua cao; mt so hot 
dng phong trào van hóa, the thao... cOn mang tInh hInh thc, hiu qua chua 
cao. Vic xay drng cãnh quan môi tnthng, sap xêp fbi lam vic & mt SO CO quan, 
don vj, doanh nghip cOn bat cap; vic üng diing cong ngh thông tin trong cong 
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tác quãn 1, diêu hành, san xuât kinh doanh chua dtiçic chü tr9ng, hiu qua con hn 
chê; tham gia, trao dôi thông tin, irng xü, giao tiêp trên mng cOn nhiêu bat c.p. 

NhUng khuyt dim, han  ch neu trên có nhiu nguyen nhân, trong do 
nguyen nhãn chü quan là chü yêu, do là: cong tác lành d, chi dan  ye xây dirng 
van hóa cüa mt sO cap üy chua sâu sat, quyét lit; mt sO can bô lAnh dan,  ngtthi 
dirng dâu cap üy clura coi tr9ng, thiêu gt.rcmg mu trong thrc hin van hóa tai  ca 
quan, dan vj, doanh nghip. Cong tác tuyên truyên, giáo dc nâng cao nh.n thüc 
cho can b, dáng vien, quân chüng và ngui lao dng ye xây drng van hóa nai lam 
vic chjza thithng xuyên, hiu qua. Mt b phn can b, dãng viên, quân chiing, 
ngithi lao dng chua dành nhiêu thai gian nghiên c1ru, h9c tap, cp nh.t, nâng cao 
nhn thirc ye van hóa, nhât là van hóa ca quan, dan vi, doanh nghip; chua tix giác 
rèn luyn, tu duOng, chua dê cao thirc xây drng dan vj vtthg manh  toàn din. 
Cong tác kiêm tra, giám sat ye thrc hin van hOa chua thuO'ng xuyên; cOng tác 
khen thuâng, dng viên nhân to diên hInh và x1r l vi phm ye van hóa trong ca 
quan, don vj, doanh nghip chiia duçyc quan tam dung mirc. 

II- QUAN DIEM, MUC TIEU, NHIIM VkJ,  GIAI PHAP 

1. Quan diem 

K thira và phát huy kt qua dâ dat  duic trong xây drng van hóa ca quan, 
don vj, doanh nghiêp th?.ii gian qua; tiêp titc quán trit các chi thj, nghj quyêt, chü 
truang cüa Dâng, chInh sách, pháp lut cüa Nba ni.rOc, cüa cap trên ye xây dmg, 
phát triên van hóa, con nguOi; xác djnh van hóa là non tang tinh than vfrng chäc 
cüa xã hi, là m1ic tiOu, dng lirc phát triên ben vQng cüa dat nuOc, cüa tinh và cOa 
dcmvi. 

Th%rc hin hiu qua các nhim vii, giãi pháp v xây dimg van hóa theo chi 
dao, hisàng dan cüa cap trên; xay dmg và thirc hin van hOa trong co quan, dan vj, 
doanh nghip phài phü hqp vâi tInh chat, diOu kin, dc diem nhim vv chInh trj, 
nguyen tac to chüc và các yêu to dc thu cüa tirng dan vj. 

Xây dxng van hóa trong ccr quail, don vj, doanh nghip là trách nhim cüa t 
chüc dãng, doàn the, lath dao  các don vj và cüa mOi can b, dang viOn, quân 
chiing và nguii lao dông, trix&c het là trách nhim cüa ngi.rôi dfrng dâu cap üy, don 
vi, wee xây di.xng van hoa phai dixoc thuc hiOn dOng bô gan vm cac hoat dOng cua 
to chüc dang, doàn the và ngithi thrng dâu cap üy, co quan, don vj, doanh nghip. 

2. Miic tiêu 

2.1. Mic lieu chung 

Xây dirng van hóa co quan, dan vj, doanh nghip nhm gop phn nâng cao 
näng lirc lãnh do, süc chiOn dâu cüa Dãng, hiu qua cong vic cüa cá nhân và tp 
the don vj. Tao  dirng mOi tru&ng lam vic khoa h9c, hin dai,  chuyen nghip và 
than thin; huàng tii rnilc tiêu xây dirng di ngü can b, dàng vien, quãn chImg và 
ngtthi lao dng có phâm chat chInh trj, do duc tot, tinh than trách nhim vã k 
näng nghê nghip; tüng brnc hInh thành nhng net d.c trung van hóa rieng cOa 
tüng co quan, don vj, doanh nghip; tao  sir chuyOn biOn math  m trong cãi cách 
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hành chInh, nâng cao uy tin, dam bâo sir hài lông cüa qun chüng, nhân dan dôi vi 
các co quan, dan vj, doanh nghip; cüng cô thuang hiu, tang sic cnh tranh trên 
thj trueing, gop phân thrc hin thäng 1çi các nhim vii chInh trj cüa dcm vj. 

2.2. M,c tiêu c, the 

Cp üy các t chüc ca so dâng phi hcp vOi thu truOng, lãnh do ca quan, 
dan vj, doanh nghip phân dâu thirc hin miic tiêu den nàm 2025 nhu sau: 

- Co ti' 95% trO len ca quan, dan vj, doanh nghip ban hành và t chüc thrc 
hin quy chê, quy djnh van hóa noi lam vic; 90% trO len can b, dàng viên, qun 
chñng, nguOi lao dng, doàn viên, hi viên thirc hin tot nêp song van boa trong 
danvj. 

- Di vOi Co quan, don vj hành chInh sir nghip phn d.0 dt tir 85% trO len 
là dan vj dtt chuân vànhóa; dôi vOi các doanh nghip phân dâu dtt tir 85% trO len 
thirc hin các tiêu chI ye van boa doanh nghip hoc duc cOng nhn doanh nghip 
dat chuân van hóa. 

- Hang näm có tü 85% trO len can b, dàng viên, quân chüng, ngi.thi lao 
dng diiçic xêp loti hoàn thành tOt thim vi1 trO len; 

- Các cci quan, don vj, doanh nghip có trii sO dóng trên dja bàn chp hành 
và thirc hin tot các quy djnh ye van hóa do dja phiiang quy djnh. 

3. Nhim viii, giãi pháp 

3.1. Tang cu'ô'ng cong the lãnh dio, chi dio cüa cap üy trong vic xây 
drng van hóa co quan, do'n vj, doanh nghip 

Tiêp tuc tuyên truyên, quán trit, triên khai thirc hin t6t các nghj quyt, chü 
truorng cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuOc; các van bàn chi dao,  huOng 
dan cüa cap trên; xây dirng quy djnh, ni quy, quy täc, quy chê ye xây dirng, phát 
triên van hóa cüa co quan, don vj, doanh nghip nhäm nâng cao nhn thüc tinh 
thân,thái d lam vic, các chuân mirc ye giao tiêp, img xir, dao  due nghê nghip, 
lOi sOng lành manh  cho can b, dãng viên, quân chüng và nguOi lao dng trong 
thrc hin nhim vii, gop phân thng cuOng k lut, k cuang hành chinh, nâng cao 
hiu qua cOng vic. Các co quan, dan vj, doanh nghip day mnh tuyên truyên các 
boat dng xay dijng van boa gän vOi tuyên truyên các hoat dng nâng cao chat 
luçing cOng tác chuyên mOn, chat krçing san phâm, djch vi gop phân quáng bá 
thuang hiu, thüc day don vj phát triên ben vCtng. 

To chOc rà soát, hoàn thin quy djnh, ni quy, quy tAc, quy ch lam vic, 
quy chê dan chü 0 co'quan, don vj, doanh nghip; gän vOi thirc hin nh&ng quy 
djnh, htthng dan cüa cap trén, nhât là ye tiêu chuân dao  dirc cüa can b, dâng viên, 
quân chüng và ngi.r0i lao dng. Hang nam, cap üy, lânh dao Co quan, don vj, doanh 
nghip, các doàn the tO chic cho can b, dàng vien, doàn vien, hi viên, quân 
chung và nguOi lao dng cam két thire hin quy ché, quy djnh van hóa trong don 
vj; dua ni dung dánh giá, nhn xét vic thrc hin cam kêt vào sinh hoat,  kiêm 
diem dánh già dâng viên cüa chi b; dánh giá doàn viên, hi vien, quân chüng, 
nguOi lao dng cüa các hi, doàn the, chInh quyên. 
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Cp üy, ttp th lành do các cci quan, don vj, doanh nghip phãi diia ni 
dung xây drng vn hóa vao sinh hot cüa cap üy, chi b trong do chü tr9ng xây 
drng van hóa Dàng; van hóa lành dao,  quãn 1; van hóa trong lam vic, giao tiêp, 
1rng xü; van hóa hoit dng doàn the chinh trj; tich circ tham gia các hot dng van 
boa xã hi i dja phtxcmg noi don vj có trii sâ, co si cong tác, san xuât kinh doanh. 
Xây dirng co quan, don vj, doanh nghip thrc sir là noi giáo diic, rèn luyn con 
nguOi ye i ti.r&ng, phâm chat, nhân cách, lOi sOng; chi dto các doàn the to chirc 
cac hot dng giáo diic truyên thông dat nuâc, quê hirnng, d(mvj cho doàn viên, 
hi viên, nhât là cho the h tré; xây dmg dyi sOng van hóa è môi Co quan, don vi, 
doanh nghip doàn két, dan chü, van minh. TIch circ phát triên hi viên, doàn viên, 
dãng viên, xây dimg tO chirc Däng, doàn the vng manh. 

Tang cung cOng tác d1r báo, tuyên truyn, djnh hithng, ngän ngira khá 
näng phát sinh tu tuYng lch lac;  thu?mg xuyen phô biên, giáo ditc pháp lut, 
ye kiên thüc và thüc cãnh giác, không chia sé, bInh lun üng h các bài viêt, 

kiên sai trái trên mng xa hi, dOng thii nâng cao thi1rc trách nhim cong 
dông trong vic frng xi có van hóa và bâo m.t thông tin trên môi trlxng mng cho 
can b, dâng viên, quân chñng và nguii lao dng. 

Cp üy chü dng ph& hçp vyi tp th lành do quãn 1 co quan, don vj, 
doanh nghip to diêu kin ye các nguOn luc dê các tp the, cá nhân trong don vj 
thrc hin có kêt qua các hot dng van hóa dê ra. 

3.2. Xây drng d3i ngü can b5, dãng viên, quân cháng và ngu'ôi lao dng 
cóphâm chat dio dá'c, náng lrc cong the, tinh than trdch nhim và tInh chuyên 
nghip 

Xây dirng di ngü can b, dãng viên, qu.n chüng và ngui lao dng có bàn 
linh chinh trj v&ng yang, cO phâm chat dao  düc tOt, có nàng lirc cOng tác, tinh than 
trách nhiêm và tInh chuyên nghip; tr trçng, tr chü, lôi sOng lành mnh "Song và 
lam vic theo Hiên pháp và pháp lut", "Mi ngu1i vl mi ngi1Yi, mi ngis?ii vi 
mOi ngithi"; có trInh d nhn thüc ye nhng giá trj chuân mirc cüa xà hi và khát 
v9ng yuan len; có sIrc khOe, the 1irc, trI tu dáp irng yêu câu cOngvic và phát trien 
dat nuOc trong thai k' cách rnng cOng nghip 4.0. Dé các chuân mirc trên duçc 
hInh thành và phát triên, các cap uy phOi hçip vói tp the lãnh dao  co quan, don vj, 
doanh nghip tp trung thirc hin tOt các bin pháp the sau: 

- Tang cung cOng tác tuyên truyn, huOng dan, tp hun, thirc hin mâu ye 
quy chê, quy djnh van hóa trong co quan, don vj, doanh nghip, tr9ng tam là 
nhUng ni dung yêu câu ye phâm chat dao düc, 1Oi sOng, tinh than thai d lam vic, 
các chuân mrc giao tiêp, 1ng xir cüa can b, dãng vien, quân chüng và ngui lao 
dng trong thirc hin nhim vi.i; tinh than tn tlly, tam huyêt phiic vii nhân dan, 
chäm sOc phuc vu khách hang chuyên nghip, gOp phân tang cithng k 1ut, k 
cuong hãnh chInh. CO nhiêu hInh thüc dê khuyen khIch phát huy tinh than trách 
nhim cüa tp the, cá nhãn trong vic nãm bat, nhn din, phát hin và kjp thi x.'r 
1 nhttng tp the, cá nhân có hành vi tiêu circ trongthrc thi cong vv; giao tiep, irng 
xü khOng dñng m1rc; san xuât kinh doanh san phâm không dam bão chat luqng, 
hang nhái, hang giã lam ãnh hithng uy tin don vj. 
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- Tp trung lânh do thirc hin Co hiu qua Chi thj so 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 cüa Bô Chmnh trj (khóa XII) ye day manh  "Hçc tp và lam theo Ui 
ti.r&ng, d?o  dirc, phong each HO Chi Minh", gän vi thirc hin Nghj quyêt Trung 
irnng 4 (khóa XII) ye "Tang cu?mg xây dirng, chinh don Dãng; ngän ch.n, day lñi 
si1 suy thoái ye tu ti.ràng chInh trj, do due, lôi song, nhüng biêu hin "tr diên 
biên", "tip chuyên hóa" trong ni be". Lra ch9n nhüng ni dung, chuyên dê phü 
hcip vài ci quan, don vi, doanh nghip dé triên khai thirc hin, thu?mg xuyên kiêm 
diem, dánh giá kêt qua thiic hin dOi vói ttimg tp the, cá nhân. 

- Dy manh,  da dng các mO hInh, chucmg trinh dào tao, bi duO'ng ma rng 
tis duy và tam nhIn, nâng cao trInh d chuyên mOn nghip vi, k näng hành chInh, 
k nãng mêm, k näng 1rng diing cong ngh mói cho can b, dãng viên, quân 
chüng và ngi.thi lao dng theo hwng thiêt thrc, phic vi yêu câu cong tác, san xuât 
kinh doanh. Co các hmnh thirc khuyên khich can b, dãng viên, quân chüng và 
ngithi lao dng tir hc tip, tir bOi duông nâng cao trmnh d, näng 1irc Cong tác, bàn 
1mb chInh trj, s.n sang dam nhn các cong vic duqc giao; on djnh tii tithng, gän 
bó vâi co quan, don vj, doanh nghip, nhât là vai nhüng noi dang khó khän trong 
cong tác chuyên môn, san xuât kinh doanh. 

- Lam t& cong tác Ui tuang to sir dng thun doàn kt giüa cac th h can 
b, dáng viên, quãn chüng và ngu?i lao dng trong cci quan, dcin vj, doanh nghip, 
nhât là khi quy ho.eh, bô nhirn vi trI lãnh do, quãn 1; có cci chê chInh sách thu 
hut, tr9ng diing và bão v nguôn nhân lirc chat krcing cao, dc bit r trong các 
doanh nghip. Trén cci sâ các van bàn quy djnh cüa Dãng, Nhà ni.rac và cüa cap 
trên xây dmg nguyen tàc, quy trInh quân l can b, dâng viên, quân chting và 
ngrnii lao dng phü hçip vâi cci quan, don vj, doanh nghip, không d xãy ra sai 
phm, tiéu circ trong cOng tác chuyen mOn, san xuât kinh doanh, nhât là vâi nhUng 
vj trI nhy cam, phuc tap, de phát sinh tieu c1rc. Djnh kS'  ra soát, dánh giá, phân 
loti can b, dãng vién, quân chüng và ngiiai lao dng dam bâo thirc chat. 

- Nâng cao d?ii sng vt chat, van hóa tinh than cho can b, dãng viên, ngi.rai 
lao dng; chü trçng dam bão thu nhp On djnh và các che d, chInh sách theo quy 
djnh cüa pháp lut; quan tam den dieu kin noi lam vic, thung xuyên phOng 
chông djch bnh, khám và chäm soc sue khOe djnh ks', tO chüc các büa an tp the 
dam bào che d dinh duOng, hqp v sinh; chi do các doàn the to chüc tot cho doàn 
vien, hi viên tIch circ tham giacác phong trào van hOa, van ngh, the thao, các 
ho?t dng nãng cao sue khOe, the lirc cüa can b, dàng vien, quan chüng và ngui 
lao dng. 

3.3. Xây d(tng môi Irwong van hóa gn vá'i d4y minh cãi cdch hành ch,'nh 

Phát huy tmyn thng van hóa cüa co quan, don vj, doanh nghip, tip tic 
xây dirng môi tri.thng van boa !ành mnh, tren cci so xây dirng eác quy che, quy 
djnh van hóa cci quan, don vj, doanh nghip g.n vài day manh  cái each hãnh chInh. 
Các cp üy phi hçip vói tp the lãnh dto co quan, don vj, doanh nghip tp trung 
lam tot nhftng vic trçng tam sau: 

- Tip tiic thirc hin nghiêm Quy djnh s 08-QD/TW, ngày 25/10/2018 cüa 
Ban Chip hãnh Trung uong Bang (khOa XII) ye trách nhim nêu guong cüa can 



b, dãng vién, nht là can bô lAnh dao,  quãn 1 các cp; Quy djnh nhüng diu dãng 
viên không &rac lam; Quy djnh ye chê d cong vi; ci the hóa và dim nMng ni 
dung nêu guang vào trong sinh hoat dãng, sinh hoat chuyên môn, sinh hot doàn 
the. Thithng xuyen giám sat, dánh giá rCit kinh nghim kêt qua nêu gircing thông 
qua kêt qua rèn luyn tu dung va cong tác cUa tp the, cá than; khoi dy tirih than 
dâu tranh bâo v lë phâi, thây dung hâi bâo v, thây sai phâi dâu tranh, lam cho 
cái dep phát triên, cái xâu bj cô 1p, tây chay; to siLT chuyên biên mnh me ye nhn 
thüc, dông thun, phát huy sue mtnh tong hqp cüa tp the, cá nhân gop phãn tang 
ci.rYng k lut, k dicing, nâng cao hiu lire, hiu qua cüa cài cách hành chInh 
trong cci quan, &m vj, doanh nghip. 

- M& rng dan chü, xây dirng ni b don vj doàn kt, thng nht; nãng cao 
chat hiqng to churc hi nghj can b, cong chirc trong các cci quan hành chinh Nhà 
nuâc và don vj sir nghip Cong lap; hi nghj ngusM lao dng trong các doanh 
nghip hang näm, dam bào quy trInh, ni dung; phát huy tn tu tp the trong vic 
dóng gOp kiên vào các nhim vii, giâi pháp thirc hin. Tang cu&ng vai trO lânh 
do cüa cap üy, chüc nàng tham gia quãn l và giám sat cüa cac to chüc doàn the 
dôi v&i eác hoat  dng cüa cci quan, don vj, doanh nghip, nhât là trongchâphanh 
chü truong, dixing lôi cüa Bang, chInh sách, pháp lust  cüa Nhà nuâc; ye quyên và 
lçii Ich hçip pháp, chInh clang cüa can b cong chIrc, viên cure, nguii lao ctng, 
doàn vien, hi viên; ye cong the can b; vic quãn l, sir diing ngãn sách, tài san, 
phucing tin công; cong the phOng, chông tham nhüng, lang phI, tiêu circ, t nn xA 
hi; thirc hin trách nhim dóng gop ngãn sách Nhà nuâc, tIch circ tham gia các 
hoat dng an sinh xA hi, nhán do tü thin 

- Tip tic dy mnh cãi cách hành chInh, coi day là hoat dng quan tr9ng 
cüa xây dimg van hóa, nhât là trong các cci quan, don yj hãnh chInh 5ir nghip. 
Thi.rmg xuyen giáo diic, dng viên can b, dãng viên, quãn chüng và ngu?iri lao 
dng nang cao thirc trách nhim phiing sr to quôc, phiic vi th dan; chông 
quan lieu, tham nhüng, lang phi, tiêu crc. La chçn, phân cong can bt), clang viên, 
quãn chüng và ngu&i lao dng có trInh d, tam huyet, trách thim lam vic tai  b 
phn tiêp nhn, chi dan, tu van, thirc thi và trà kêt qua giãi quyêt thu tic hãnh 
chinh 'vâi nhãn d, dôi the, khách hang; trong giao tiêp phâi có thai dO ljch s%r, tOn 
trc)ng, thã nhn, khiêm tOn, chü lang nghe; ngOn ngü giao tiêp phãi rO rang, 
mach lac; tu van, chi dan c&i mô, an can, không ngi khO, ngi kh& h& lOng, hêt 
sue phiic vi th d. BOng than tao  diêu kin thun lqi dê th d thirc hin các 
thu tic hãnh chInh và giám sat vic cài each hành chInh trong các cci quan, don vj, 
doath nghip. Kjp thani ghi nhan, biêu ducing nhUng tp the, cá nhân có thãnh tIch 
trong câi each hành chlnh; ngan chn, chãn chinh, khãc phiic durt diem nhftng sai 
phm, cuing cô niêm tin trong quan chuing, nhân dan. 

3.4. Xây dy'ng cr quan, don vj, doanh nghiêp xanh - sqch - dçp - an toàn - 
van minh 

Thu?ing xuyen tuyên truyn, phát dng phong trào xây dimg cãnh quan, mOi 
trithng don vj xanh - sach - dçp; nãng cao nhn thüc ye bào v môi truanng, gop 
phân hIth thãnh phong each img xur, l lôi lam vic chuãn mirc dam bão tInh 
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chuyên nghip, trách nhim, hiu qua trong thirc thi nhim vii, san xu,t kinh 
doanh, cüa di ngi11 can b, dãng viên, quân ehüng và ngi.thi lao dng. Phông lam 
vic cüa b phn hành chInh; nhà xu&ng san xuât, don vj kinh doanh can sap xêp, 
bô trI khoa hçc, g9n gang, stch sê, an toàn, dê dàng nh.n din thucing hiu; h 
thông nhà kho, duing, din, nhà an, khu the thao, cong trInh v sinh, h thông xir 
1 chat thai... dam bão phOng chông cháy no, an ninh an toân dung quy djnh. Tp 
the, ca nhân có thi'rc tiêt kim, thirc sr diing và bão v tài san chung trong co 
quan, don vj, doanh nghip và noi cong cong. 

Lãnh do, chi dao  thirc hin nghiêm các quy djnh v dao  dirc, van boa noi 
cong cong; không sCr diing thai gRi lam vic cong dé lam vic riêng; tham dr hi, 
h9p dung thi gian, không nói chuyn, không nghe din thoü vá lam vic riêng; 
không'hüt thuOc Ia trong phông lam vic, phOng h9p, hi truYng; không uOng ruqu 
bia trong giô lam vic và gi nghi trua, không duçic dánh btc duói mci hInh thüc; 
chap hành an toàn giao thông; không mac phái các t nn xã hi khác... trang phiic 
gn gang, ljch sir theo quy djnh; tuyên truyên, v,n dng can b, dâng viên, quân 
chiing và ngui lao ding xây dmg, duy trI, phát triên nêp song van hóa, to süc 
lan tOa sâu rng trong toàn dáng b. 

3.5. Tang cu'öng kiêm tra, giám sat vic xây dtng và t chác thy'c hin 
van hóa 4i1 co quan, don vj, doanh nghp 

fhra vic lãnh do, chi do thrc hin nhim vi xây dirng van hóa tai  co 
quan, don vj, doanh nghip vào chuo'ng trInh kiêm tra, giám sat cüa cap üy Va 
Uy ban kiêm tra Cap üy; dông thi cap üy phôi hçp vái thu trtthng co quan, 
don vj, doanh nghip tang cung kiêm tra vic thirc hin cña các to chirc dáng, 
don vi trirc thuc và cüa can b, dãng viên, quân chüng và ngithi lao dng. Co 
co ch giám sat thu&ng xuyên thirc hin các ni dung xây drng vAn hóa co 
quan, don vj, doanh nghip nhu: qua du&ng day nóng, hp thu gop )2, qua phãn 
ánh trrc tiêp hotc thAm do kiên dánh giá sir hài lông cüa quân chüng, nhân dan, 
khách hang dê có bin pháp hiu qua. Thông qua kiêm tra, giám sat kjp thai phát 
hiên, biêu duong, khen thtthng các tp the, ca nhân tiêu biêu, nhüng mô hInh 
hay, each lAm hiu quA, sang tto trong xây dirng, thrc hin vAn boa tai  co 
quan, don vj, doanh nghip; dOng than xü l nghiêm nhUng tru&ng hcip vi 
phm trong xây dirng và to chuc thirc hin van hóa tii co quan, don vj, doanh 
nghip. 

III- TO CHIYC THçC HIN 

1. Ban Thuanng vi DAng üy Khéi có trách nhim chi do, quán trit, trin 
khai, t chirc thrc hin Nghj quyt; diêu chinh, bô sung các nhim vi1 giAi pháp 
trong Nghj quy& phü hçip vài tInh hInh thirc tin, dAm bAo thirc hin thäng lçii miic 
tiêu cüa Nghj quyêt dA dé ra. 

2. Cp üy các to chrc co so dAng tlVc thuc có trách nhim quán trit 
nghiêm tAc Nghj quyêt trong can b), dAng viên; xây dimg chuong trInh hành dng 
ci th phü hqp vâi tInh hInh, dc diem cüa co quan, don vj, doanh nghip dê to 
chüc thrc hin Nghj quyêt. Djnh kS'  6 tháng, 01 nAm dánh giá rut kinh nghim dé 
thirc hin Nghj quyt có hiu quA. 
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3. Ban Dan vn - Ni chInh phi hçip vci Van phông Dãng üy Khôi tham 
mi.ru xay drng kê hoach triên khai thirc hin Nghj quyêt; chü trI phôi hqp vâi các 
co quan lien quan huOng dan, don dôc, tong hçip tInh hInh thirc hin Ng quyêt; 
kjp thii tham mini Ban Chap hành, Ban Thr?ng vii Dáng üy Khôi tiên hành so kêt, 
tong kêt, bô sung, si:ra dOi dé thirc hin Nghj quyôt có hiu qua. 

4. Các dng chi Uy viên Ban Thix?ing vi1 Dâng üy Khi phi trách c1im có 
trách nhiêm phôi hçp vOi Ban Dan 4n - Ni chInh Dãng üy Khôi hi.rrng dan, theo 
döi, dOn doe các tO chrc co sà dáng trong c1im quán trit, triên khai to chüc thirc 
hin Nghj quyêt; djnh kS'  hojc dt xuât báo cáo Ban Thu?mg v11 Dãng üy Khôi ye 
kêt qua th1rc hin Nghj quyêt. 

5. Uy ban Kim tra Dáng üy Khi kim tra, giám sat vic quán trit, trin 
khai tO chirc thirc hin Nghj quyêt; djnh k' hoc dt xuât báo cáo Ban Thuing vii 
Dãng üy KhOi. 

Ngh quyt nay duçic ph bin dn chi b./. 

Noinhân: 
- Ban Thung vi Tinh üy, (dé báo cáo) 
- Các ban xây dimg Dàng cüa Tinh üy 
- Các dông chI Uy viên BCH Dâng b Khoi, 
- Các TCCSD tnrc thuOc DUK, 
- Các Co quan chuyên trách thammuu, giüp vic DUK, 
- Lmi. 

T/M BAN CHAP HANH 
BI THU 

SAiy  , 

DANG 
KHOCAC CcQU 
vA DOM4H NGHIEP 

ILNHNkMDLNH .., 

 

4 üuThi 
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