
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ MỸ HÀO 

 

Số:         /UBND -VHTT 

V/v tổ chức xin ý kiến góp ý vào dự thảo  

Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Bộ Quy tắc 

ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống 

chính trị trên địa bàn thị xã Mỹ Hào 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mỹ Hào, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

            Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị  

  trên địa bàn  thị xã Mỹ Hào; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Căn cứ Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước; 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 

12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 

21/01/2022 của UBND thị xã Mỹ Hào về việc triển khai thực hiện Quyết định số 

1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Mỹ Hào; 

UBND thị xã Mỹ Hào xây dựng dự thảo 02 Bộ Quy tắc ứng xử: Bộ Quy tắc 

ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và Bộ Quy tắc ứng xử của cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống 

chính trị trên địa bàn thị xã Mỹ Hào (sau đây gọi tắt là các Bộ Quy tắc ứng xử); 

Để đảm bảo việc ban hành các Bộ Quy tắc ứng xử đúng mục đích, yêu 

cầu trong Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên cũng 

như tính phù hợp thực tiễn trên địa bàn thị xã, UBND thị xã đề nghị các cơ 

quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã; Ủy ban nhân dân các 

xã, phường tổ chức chức xin ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và Nhân dân, cụ thể như sau: 

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - 

xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã 

- Chỉ đạo, triển khai lấy ý kiến (bằng Phiếu tham gia ý kiến) đối với toàn 

thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc, các đơn vị được giao quản lý, phụ 

trách về nội dung dự thảo các Bộ Quy tắc ứng xử; 
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- Tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và Nhân dân tích cực 

tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Bộ Quy tắc ứng xử; 

- Tổng hợp ý kiến tham gia bằng văn bản, gửi kèm Phiếu tham gia ý kiến 

của các tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, phạm vi triển khai lấy ý kiến của cơ 

quan, đơn vị mình về UBND thị xã (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước 

ngày 15/4/2022. 

2. Đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã 

- Chỉ đạo, triển khai lấy ý kiến tham gia (bằng Phiếu tham gia ý kiến) đối với 

toàn thể đảng viên thuộc chi, đảng bộ mình và các chi bộ trực thuộc về nội dung dự 

thảo các Bộ Quy tắc ứng xử;  

- Tổng hợp ý kiến tham gia bằng văn bản, gửi kèm Phiếu tham gia ý kiến 

của các đảng viên thuộc phạm vi triển khai lấy ý của chi, đảng bộ mình về UBND 

thị xã (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 15/4/2022. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã 

- Chủ trì, cung cấp tài liệu cần thiết; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

liên quan, UBND các xã phường thực hiện xin ý kiến tham gia vào dự thảo các Bộ 

Quy tắc ứng xử; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn 

việc lấy ý kiến; đề xuất các biện pháp thực hiện; 

- Làm đầu mối, tổng hợp ý kiến tham gia, phối hợp với Ban Biên soạn để 

bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện các Bộ Quy tắc ứng xử; 

- Tham mưu UBND thị xã các nội dung báo cáo Ban Thường vụ trước khi 

quyết định ban hành. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục được giao quản lý trên địa bàn thị xã tổ chức 

niêm yết dự thảo các Bộ Quy tắc ứng xử và hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc; tổ 

chức lấy ý kiến (bằng Phiếu tham gia ý kiến) đối với toàn thể viên chức, giáo 

viên, người lao động thuộc quản lý của đơn vị;  

- Tổng hợp ý kiến tham gia bằng văn bản, gửi kèm Phiếu tham gia ý kiến 

của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi triển khai lấy ý của đơn vị mình về UBND 

thị xã (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 15/4/2022. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Niêm yết dự thảo các Bộ Quy tắc ứng xử và hòm thư góp ý tại trụ sở 

làm việc; các địa điểm công cộng, tập trung đông người (chợ, nhà văn hóa, khu 

vui chơi, giải trí...) trong thời gian 30 ngày (từ ngày 25/3/2022 đến ngày 

24/4/2022) để các tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến; 

- Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố thực hiện lấy ý kiến Nhân dân thông qua 

một trong các hình thức sau: 
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+ Sao gửi dự thảo các Bộ Quy tắc ứng xử kèm theo Phiếu tham gia ý 

kiến đến từng hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là những người có uy tín trong các 

dòng họ, các cụ cao niên trong thôn, tổ dân phố; 

+ Tổ chức họp thôn, tổ dân phố, mời đại diện hộ gia đình đóng góp ý kiến 

và tổng hợp thành biên bản nộp về UBND xã, phường để tổng hợp, báo cáo 

UBND thị xã theo quy định; 

- Tổng hợp ý kiến tham gia bằng văn bản, gửi kèm Phiếu tham gia ý kiến 

của các tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, phạm vi triển khai lấy ý kiến của địa 

phương mình về UBND thị xã (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 

25/4/2022. 

Nội dung dự thảo các Bộ Quy tắc ứng xử được đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã tại địa chỉ:  

https://myhao.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2022-3-22/Bo-Quy-tac-

ung-xu-noi-cong-cong-tren-dia-ban-thi-xwx5n1k.aspx 

Hoặc truy cập theo đường dẫn: https://myhao.hungyen.gov.vn/Chỉ đạo - 

Điều hành/Xin ý kiến Nhân dân/Xin ý kiến: Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên 

địa bàn thị xã Mỹ Hào và Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn thị 

xã Mỹ Hào. 

(Gửi kèm Công văn này: mẫu Phiếu tham gia ý kiến vào dự thảo Bộ Quy 

tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và Bộ Quy tắc ứng xử của 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ 

thống chính trị trên địa bàn thị xã Mỹ Hào). 

 UBND thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường quan 

tâm triển khai, thực hiện./. 

          
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

  UBND thị xã; 

- Lưu: VT, VHTT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh 
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