
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:        /SGDĐT-VP 
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch  

số 20/KH-UBND về xây dựng  

văn hóa công sở 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 3 năm 2022 

 
 

Kính gửi: 

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa 

công sở, văn hóa doanh nghiệp; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các 

đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

- Phổ biến, quán triệt các nội dung của Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 

25/01/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU 

ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp (văn bản kèm 

theo). 

- Xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép nội dung vào kế hoạch của đơn vị để 

thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan về văn hóa công sở. Tiếp tục thực 

hiện có hiệu quả Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của 

UBND tỉnh quy định kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Quyết định số 20/QĐ-

UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công 

sở trên địa bàn tỉnh; Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, 

cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh; 

- Đảng bộ Khối CCQ &DN tỉnh; 

- Các Sở: VHTT&DL, Nội vụ; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Công Đoàn GD Hà Tĩnh;  

- Các phòng và tương đương thuộc sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

     KT. GIÁM ĐỐC 

     PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Nhung Quyên 
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