
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của công 

chức, viên chức, người lao động tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU 

 ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN                                                                 

 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và 

Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

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; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; 

Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án Văn hóa công vụ; 

Căn cứ Quyết định số 03/2007QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc 

trong bộ máy chính quyền địa phương;  

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND  ngày  13/7/2021 của UBND tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công sở; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng.  

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 485/QĐ-BQLKKTCK ngày 22/9/2010 của Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, 

công chức, viên chức Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn. 

Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu và công chức, viên chức, người lao động Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như điều 3 (t/h); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Website Ban Quản lý; 

- VP, Phòng chuyên môn, Trung tâm QLCK; 

- Lưu: VT. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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