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CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 30-3-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỆ THỦY
Số: 01/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lệ Thủy, ngày 11 tháng 3 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị,
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ về 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 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc
trong bộ máy chính quyền địa phương;
Căn cứ Thông tư 05/2008/TT-BNV ngày 07 tháng 8 năm 2008 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính Nhà nước;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 05/TTr -PNV ngày 08
tháng 3 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế văn hóa công sở và Quy
tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (sau đây gọi tắt
là cơ quan, đơn vị) trên địa bàn huyện Lệ Thủy.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các
quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Khắc Hòa

