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     UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

  
 

CỘNG HÕA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Quảng Điền, ngày 17 tháng 12  năm 2015 

 

  

QUY ƢỚC 

Xây dựng cơ quan văn hóa 

 

Thực hiện Quyết định 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 107/QQD-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2009 của 

UBND huyện Quảng Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nâng cao ý thức làm chủ tập thể, xây dựng cuộc 

sống văn minh lành mạnh, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy ước cơ quan văn hóa 

như sau: 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Nguyên tắc xây dựng Quy ƣớc  

1. Quy ước “Cơ quan văn hóa” của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Quảng Điền được xây dựng dựa trên nguyên tắc tập trung, dân chủ, các nội dung 

trong Quy ước đã được tập thể bàn bạc, thống nhất; gắn trách nhiệm của mỗi cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị của Ngành, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước.  

2. Những nội dung trong Quy ước không được trái với các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật hiện hành của Nhà nước; phải phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ như: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bảo 

tồn, bảo tàng; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh 

truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông 

tin và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.  

Điều 2. Mục đích và đối tƣợng áp dụng 

1. Mục đích  
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a) Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, khả năng chủ động, sáng tạo của từng 

cá nhân, tập thể. Thực hiện việc đoàn kết, xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, 

nếp sống gia đình - cá nhân – xã hội tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hoá phong phú, 

lành mạnh; đẩy mạnh phong trào chống các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS. 

b) Phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất, tính tự giác gương mẫu và nhiệt 

tình trong công tác, tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. 

c) Góp phần nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống bản sắc văn 

hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, bài trừ những thói hư tật 

xấu, hình thành tác phong văn minh lành mạnh, sống và làm việc theo hiến pháp và 

pháp luật. 

2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy ước này được áp dụng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Điền. 

Chƣơng II 

NỘI DUNG XÂY DỰNG CƠ QUAN VĂN HÓA 

Điều 3. Cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động có trách nhiệm 

1. Thường xuyên học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, năng lực quản 

lý, lao động sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao. Tích cực rèn luyện thể lực, đảm 

bảo trí tuệ, sức khoẻ phục vụ công tác lâu dài. 

2. Tham gia tích cực các phong trào do các đoàn thể, chính trị xã hội của cơ 

quan, địa bàn nơi cư trú phát động. 

3. Nâng cao ý thức phê bình và tự phê bình, gắn trách nhiệm của mình theo 

Quy chế dân chủ cơ quan, Quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và thực hiện tốt 

quyền của công dân trước pháp luật. 

4. Chấp hành tốt Quy chế làm việc của cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ và 

quản lý, sử dụng tài sản; Quy ước xây dựng cơ quan văn hoá và các quy định khác 

của cơ quan. 

5. Thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn về xây dựng “Gia đình văn hoá”; 5 tiêu chuẩn 

xây dựng “Làng, thôn, tổ dân phố văn hoá” và 5 tiêu chuẩn xây dựng “Cơ quan, 

đơn vị” có văn hoá. 

6. Công chức, viên chức và người lao động không được hút thuốc lá trong cơ 

quan; không uống rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; bài trí 

khuôn viên cơ quan xanh, sạch, đẹp. 

7. Có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, xây dựng Chi bộ, cơ quan 

trong sạch vững mạnh, Công đoàn cơ sở vững mạnh, Chi đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh vững mạnh, có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh. 
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Điều 4. Gƣơng mẫu chấp hành đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nƣớc. 

1. 100% Công chức, viên chức nắm vững, chấp hành nghiêm chỉnh đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của 

địa phương; thực hiện nghiêm túc chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo 

quy định. 

2. Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý hình thức cảnh cáo trở lên, 

xây dựng cơ quan an toàn, an ninh trật tự, không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp 

luật. 

3. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quản lý và sử dụng có hiệu 

quả ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí được giao, không để xảy ra lãng phí và 

tham nhũng, tiêu cực đấu tranh phòng chống tham nhũng. 

Điều 5. Thái độ phục vụ nhân dân 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan không hách 

dịch, cửa quyền; tham gia giải quyết công việc với tổ chức và công dân bằng tinh 

thần trách nhiệm cao với phương châm giải quyết nhanh nhất, thuận lợi nhất theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Điều 6. Xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc và tiến bộ 

1. Vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 

2. Người lớn (ông bà, cha mẹ, anh chị) sống mẫu mực. 

3. Bố mẹ có trách nhiệm nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, đối xử công bằng 

với con cái. 

4. Dạy dỗ con cháu hiếu thảo, chăm ngoan, lễ phép, làm tròn bổn phận chăm 

sóc ông, bà, bố, mẹ và những người thân. 

Điều 7. Thực hiện tốt các nghĩa vụ công tác 

1. Gương mẫu chấp hành và vận động gia đình và láng giềng cùng thực hiện 

tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nuớc. 

2. Tích cực bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội 

khác. 

Điều 8. Đoàn kết tƣơng trợ cộng đồng dân cƣ 

1. Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn, giúp đỡ người 

nghèo và những gia đình neo đơn, giúp nhau xoá đói giảm nghèo. 

2. Tham gia hoà giải bất đồng trong cơ quan, nơi cư trú với ý thức xây dựng 

cộng đồng hòa thuận, đoàn kết. 

3. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo do cơ quan và 

địa phương tổ chức. 
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4. Xây dựng  cơ quan có nếp sống văn hoá, xây dựng nơi cư trú có nếp sống 

văn hoá. 

Điều 9. Xây dựng cơ quan, đơn vị xanh, sạch đẹp và an toàn 

1. Giữ gìn vệ sinh nơi ở, công sở, nơi công cộng đảm bảo xanh, sạch, đẹp và 

vệ sinh môi trường. 

2. Trồng và tạo dựng cây cảnh, cây xanh tại nơi công sở. 

3. Có ý thức bảo vệ tài sản của cơ quan, phòng ngừa, ngăn chặn trộm cắp và 

phòng chống cháy nổ. 

Điều 10. Phấn đấu xây dựng cơ quan có nếp sống văn hoá 

1. Xây dựng các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể thuộc cơ quan hoạt động 

có hiệu quả, đảm bảo đạt trong sạch vững mạnh. 

2. Có ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động, năng động, sáng tạo trong công 

tác, phối hợp giúp đỡ nhau trong công việc. Không ngừng học tập, nghiên cứu nâng 

cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và trình độ hiểu biết để hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao. 

3. Quan hệ chặt chẽ với cơ sở, với nhân dân, có nếp sống văn minh lịch sự 

trong sinh hoạt và giao tiếp. 

4. Không tham nhũng, lãng phí, đấu tranh có hiệu quả với nạn tham nhũng, 

lãng phí của công và các hiện tượng tiêu cực khác. Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí 

mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ. Chống và tích cực phòng ngừa các âm mưu, 

thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng 

nước ta. 

5. Tổ chức, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, góp 

phần nâng cao thể lực và tinh thần của người lao động. 

Điều 11. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc tang, tổ chức 

các lễ tiết 

1. Việc tổ chức các đám cưới phải tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, chống các 

hình thức thương mại hoá trong việc cưới, không vi phạm Luật Hôn nhân và gia 

đình. Khuyến khích phục hồi những nét đẹp trong văn hoá truyền thống của dân 

tộc. 

2. Việc tổ chức lễ tang đảm bảo trang nghiêm, thực hiện tốt việc nghĩa đối 

với người đã khuất, giảm các thủ tục phiền hà, bài trừ các hủ tục, tập tục lạc hậu, 

mê tín dị đoan. Không được để tang quá thời hạn quy định theo các văn bản Nhà 

nước hiện hành; khuyến khích hội hiếu, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội giúp 

đỡ vật chất, động viên tinh thần gia đình có việc tang đang gặp nhiều khó khăn. 

3. Việc tổ chức các lễ tiết: Sinh nhật, mừng thọ, nhà mới, mãn tang… đúng ý 

nghĩa, tránh phô trương hình thức, vụ lợi. 
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Chƣơng III 

KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 12. Cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực 

hiện tốt các các nội dung trong Quy ước sẽ được khen thưởng tại Hội nghị cán bộ, 

công chức và đề nghị cấp trên khen thưởng. 

Điều 13. Cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan vi 

phạm các quy định trong Quy ước, tùy thuộc tính chất, mức độ vi phạm mà áp dụng 

hình thức phê bình, kiểm điểm trước cơ quan và các hình thức kỷ luật khác cao 

hơn. 

Chƣơng IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện Quảng Điền có trách nhiệm thực hiện tốt Quy ước này; 

Quy ước này có hiệu lực sau khi UBND huyện phê duyệt và thay thế Bản Quy ước 

ngày 13/7/2000. Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi về cơ chế, chính sách 

thì tùy vào điều kiện thực tế sẽ được xem xét để điều chỉnh cho phù hợp. 

    TM. CHI BỘ      TM. BCH CÔNG ĐOÀN        TRƢỞNG PHÒNG   

        BÍ THƢ                                 CHỦ TỊCH            

 


