
     UỶ BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        QUẬN SƠN TRÀ                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY 
Làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

tại Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006 /QĐ-UBND 

ngày 15  tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà) 

I. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:
1. Phải chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc, thời gian tiếp nhận và trả kết 

quả:
                      Thời gian làm việc:                             Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

- Buổi sáng:  Từ 07h30 - 11h30.                      - Buổi sáng:  Từ 07h30 - 11h00.           
- Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h30.                     - Buổi chiều: Từ 13h30 - 17h00.

- Ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nghỉ làm 
việc.

2. Trong giờ làm việc phải mặc đồng phục, đeo thẻ công chức, không hút thuốc, 
không có mùi bia, rượu .

3. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tiếp nhận và trả kết quả của tổ 
chức và công dân đúng thời gian. Nếu trường hợp trả chậm hơn thời gian qui định mà 
không có lý do chính đáng thì lãnh đạo đơn vị phải đến xin lỗi tổ chức, công dân. Nghiêm 
cấm gây phiền hà cho tổ chức và công dân dưới mọi hình thức.

4. Khi tiếp xúc với tổ chức và công dân, phải có thái độ niềm nở, lịch sự, khiêm 
tốn, tích cực giải quyết các công việc được phân công, tận tình hướng dẫn cho công dân 
đến các bộ phận có liên quan để giải quyết.

5. Luôn nỗ lực học tập, để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt 
yêu cầu công tác, giải quyết đúng pháp luật các công việc được giao.

6. Có tinh thần tiết kiệm, liêm chính, bảo vệ tài sản Nhà nước, thực hiện nghiêm 
túc các quy định về phòng gian bảo mật. Hết giờ làm việc phải kiểm tra tắt quạt, tắt điện 
và khóa cửa cẩn thận trước khi ra về.

7. Thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn cơ quan luôn sạch, đẹp, phân công trực 
nhật hàng ngày.

8. Hàng tuần phải báo cáo kết quả việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của tổ chức 
và công dân cho Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

II. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN:



1. Thực hiện nếp sống văn minh, ăn mặc lịch sự và không có mùi bia, rượu và các 
chất kích thích khác khi đến liên hệ công việc.

2. Trong giao tiếp không ồn ào hoặc có những hành vi kém văn hoá làm ảnh hưởng 
đến trật tự cơ quan.

3. Trong giải quyết công việc, người đến trước giải quyết trước, người đến sau giải quyết 
sau.

4. Để đảm bảo vệ sinh, trật tự cơ quan, không hút thuốc, không xả rác và để xe đúng 
nơi quy định. Không được mang vũ khí, chất nổ, chất cháy và các chất độc hại khác vào 
cơ quan.

5. Nếu có yêu cầu cần gặp lãnh đạo, đề nghị liên hệ với lãnh đạo Văn phòng Uỷ 
ban nhân dân quận để đăng ký, bố trí lịch.

6. Khi cần phản ánh, góp ý xin ghi vào “Sổ góp ý” hoặc viết thư bỏ vào “hòm thư 
góp ý” đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ./.

                                                                             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
         CHỦ TỊCH

       Lê Công Hồ 


