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CIII THI
v vic dy minh phong trào thi dua
"Can b, cong chfrc, viên chfrc thi dua thiyc hin van hóa cong s&"

Trong nhng nãm qua, di ngQ can b, cong cht'rc, viên chirc cüa tinh Lao Cai
ca bàn dã thirc hin nghiêm tue các quy djnh ye k 1ut, k)' cuang, dao dirc cOng vu.
Tinhthânvà thai d phiic vv nhân dn cüa can b, cOng chüc, viên chtc dã có
chuyên biêntIch crc, dugc các ca quan, tO chirc, doanh nghip và nhãn d5n dánh giá
cao, gop phân không nhO vào sr nghip phát triên kinh té - xã hi, an ninh, quc
phông trên dja bàn. Tuy nhiên, ben c?nh nhüng mt tIch c'rc, cong tác quãn 12 can
b, cong chirc, viên chüc trong các ca quan, dan vj, dja phuang v..n cOn mt s thn
tai han ché nhu mt so can b, cong chirc, viên chüc chua dé cao trách nhim trong
thirc hin nhim vv; chua chap hành tOt quy djnh ye van hóa cong sâ lam ãnh hung
den chat luqng, hiu qua cong vic, ãnh hu&ng den tác phong và uy tin cüa can b,
cOng chüc, viên chüc và tao di.r 1u.n không tOt trong xã hi.
KS' nim 129 nãm ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh (19/5/1890 - 19/5/20 19)
Thu wang ChInh phü, Chu tjch Hi dông Thi dua - Khen thuang Trung uang dã
phát dng phong trào thi dua "Can b, cong chüc, viên chirc thi dua th'grc hin van
hóa cong sà".
D thit thirc hi.r&ng üng phong trào thi dua, gop phn nâng cao dao düc
cOng vi, van hóa cOng so hInh thành phong each 1rng xi'r, lé lôi lam vic và chuân
m1rc cüa di ngQ can bô, cOng chirc, viên chirc trên dja bàn toàn tinh tao hiu ing
tIch c1rc, nOng cot xây drng van hóa cOng dan Lao Cai van minh, ljch sir, than
thin, kS' cuang. Ban Thu&ng vi TinE üy yêu câu các cap uy Dãng, Ban can sr
dáng, dãng doàn; các sO, ban, ngành, M.t trii TO quOc và các doàn the chinh trj xa hi các cap tp trung chi dao thrc hin tot mt so ni dung sau:
1. Tc chOc quán trit dn các t chrc dãng, cu quan, dan vj, dja ph.rong và
toàn the can b, dàng viên, cong chirc, viên chüc trong các tO chüc dãng, ca quan
hành chInh nhà nuOc, Mt tr.n TO quôc và các doàn the chInh trj - xã hi ni dung
Quyt djnh 1847/QD-TTg ngày 27/12/20 18 cüa ThU trOng ChInh phU ye viêc phe
duyt D an Van hóa cong v1i; Quyet dlnh sO 733/QD-TTg ngày 14/6/2019 cUa
Thu wOng ChInh phU ye vic ban hành K hoach to chirc thirc hin phong trào thi
dua "Can b, cOng chi:rc, vien chrc thi dua thirc hin van hóa cOng sO" nhà.m tao sj
chuyn bin manh me toàn din v S' thirc và hành dng; tr tu dixOng, rèn 1uyn,
nãng cao S' thUc, dao dac cong vi, dao dUe nghe nghip cUa can b, cOng chUc,
vien chUc; tang cuang kS' cuang, k5' 1ut hành chInh; phOng, chông tham nhüng,
thrc hành tit kim, chng lang phi qua do tiêp tic xây dirng hInh ành di ngU can
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b, cong chüc, viên chirc tinh Lao Cai gtrcxng mu, tn tiy, chuân mrc, chuyên
nghip, trách nhim, kS' cirang, tn tInh, than thin; d.y manh vic hpc tp và lam
theo tu tuâng, dao drc, phong cách Ho ChI Mirth thông qua nhUng vic lam ciii the
hang ngày, trén mçi lTnh vlrc cong tác.
2. Trên ccx sâ các ni dung trong Dé an Van boa cong vi, ni dung phát dng
thi dua cüa Thu tithng ChInh phü tp trung lãnh do, chi dao hoàn thin các quy
djnh, ni quy, quy ch ye van hóa cong vi và van hóa cong sâ trong các ccx quan
dâng, doàn th và ccx quan hành chInh, dan vj sir nghip nhãm tao ccx sâ pháp l và
ngän ngira nhung hành vi vi phm ye van hóa cong vi vá van hóa ncxi cong cong.
Dy math cong tác tuyên truyên, bôi dirông nâng cao nhn thirc cho can b, cong
chrc, viên chirc v van hóa cong vi, van hóa ncxi cong cong. Tang cithng cOng tác
kim tra, giám sat vic thrc hin cong vi và van hóa cong sâ, qua do gop phán tao
sir chuyn bin math me ye thirc, hành dng cüa di ngü can b, cOng chrc, vien
chirc trong các ccx quan, don vj, dja phucxng trên dja bàn tinh.
3. Cp üy, t chi.rc dáng, nguäi dirng du ccx quan, don vj, dja phucxng trrc
tiêp lAth dao, chi dao và chju trách nhim ye chat krcxng, hiu qua vic xay drng
và thrc hin quy ché van hóa cong sx cüa ccx quan, dan vj, dja phuang. Thi.thng
xuyên to chirc lay kiên khão sat dánh giá sir hài lông cüa tO chüc, cong dan den
lam vic, giao djch vâi ccx quan nhà nu6c; to chirc dánh giá thu?mg xuyen ye thirc
thi cong vii và van hóa cong sâ dê lam ccx sâ xêp loai thi dua hang näm dôi vói can
b, cOng chrc, viên chüc, ngu&i lao dng trong ccx quan. Không dánh giá, phãn xêp
Ioai can b dàng viên côngchrc, viên chtrc, ngtr&i lao dng hoàn thành tot thim
v trâ len nêu có vi phm ye vAn hóa cong sO và vAn hóa ncxi cOng cong.
4. Uy ban Mt trn T quOc Vit Nam các cap và các to chüc chInh tn, chInh
trj - xa hi; các ccx quan thông tin dai chüng thrc hin tot cOng tác phàn bin xA hi
trong thirc thi vAn hóa cong v1i cüa can b, cong chuc, viên chi.rc. Kjp thôi tuyên
truyên, phô biên, nêu guang nhQng tp the, cá nhãn thirc hin tot vAn hóa cong sO
và vAn hóa ncxi cOng cong; phân ánh nhfrng tp the, cá nhân có nhUng hành vi chiia
dung vOi van hóa cong sO và ncxi cong cong trên các phi.rcxng tin thông tin dai
chüng hoc trong các báo cáo chuyên dé.
5. Hi dng Thi dua - Khen thuOng tinh tham muu cho UBND tinh xây
dirng Ké hoch tO chirc triên khai thiic hin phong trào thi dua "Can b(5, cong ch&c,
vien ch&c thi dua thy-c hin van hóa cOng sà" trong các ccx quan, don vj, dja
phuang trên dja ban tinh nhAm khuyén khich các tp th, cá nhân tIch crc tham gia
huOng lng phong trào. Dê cao trách nhim, vai trô cüa ngu&i th'rng du ccx quan, t
chrc, dan vj trong vic chi dao và tO chirc thirc hin Phong trào thi dua. To churc
thirchin phong trào phái thtr&ng xuyen, lien tic, cO dOn dc, kim tra, dánh giá,
so kët, tong kët kjp thai phát hin nhAn tO mOi, bôi duOng, nhAn rng các din hInh
tiên tiên, gucxng ngithi tot, vic tot, các sang kiên, kinh nghim hay trong phong
trào thi dua.
6. Dang doãn, ban can sir dang; cac ban, ngành, M.t trn T quc và các
doàn the chInh tn - xa hi các cap thng cuOng cong tác kim tra giám sat, phi hçxp
cht chë, thuOng xuyên, có hiu qua vOi cap üy, chInh quyn, ccx quan báo ch.I cüa tinh
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trong vic phông ngüa, dánh giá, phát hin và xr 1 kpth&i các hành vi vi phm ye van
hóa van cong sà cüa can b, cong chirc, viên chirc, hrc lucing vu trang Cac ca quan,
dan vi, dja phuang. Dinh k' hang nãm, Ban can sii dãng Uy ban nhân dan tinh báo
cáo Ban Thu&ng vii Tinh üy kêt qua vic thirc hin Chi thj nay.
Chi thj nay drçic ph bin và quán trit dn chi b và dâng viên./.
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