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Ninh Bình, ngày      tháng      năm 2021 
 

                                                        QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Quy chế văn hóa công sở Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 
 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức;  

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ - TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính 

nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ;  

Căn cứ Quyết định số 10 /2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 

của UBND tỉnh Ninh Bình về quy định cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch Ninh Bình; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế văn hóa công sở Sở 

Du lịch tỉnh Ninh Bình”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các 

đơn vị và công chức, viên chức, lao động của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và các cá 

nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Bùi Văn Mạnh 
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