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LỜI NÓI ĐẦU
Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa là thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” làm cho văn hóa thấm sâu vào từng gia đình, từng người,
hoàn thiện hệ giá trị mới của con ng ười Việt Nam, kế thừa các giá trị văn hóa truyền
thống của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của lo ài người, ra sức bài trừ văn hóa
đồi trụy, độc hại, mê tín dị đoan. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm đưa Nghị
quyết của Trung ương Đảng đi vào cuộc sống.
Ngày 09 tháng 11 năm 2005 trư ờng Trung học Y tế Thừa Thi ên Huế được nâng
cấp lên Trường Cao đẳng Y tế Huế theo Quyết định 6284 /QĐ -BGD&ĐT của Bộ
Giáo Dục và Đào tạo, trực thuộc UBND Tỉnh Thừa Thi ên Huế, có nhiệm vụ đào tạo
nhân viên y tế có trình độ cao đẳng và trung học, sơ học cho tỉnh Thừa Thiên Huế và
các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Ngoài ra, nhà trư ờng còn đào tạo cán bộ y tế cho
một số tỉnh của nước bạn Lào, quân khu IV và công ty c ổ phần Xuất khẩu lao động
tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc tại Đài Loan.
Hệ thống tổ chức gồm: Ban G iám hiệu, 06 phòng chức năng, 03 Khoa và 13 Bộ
môn, Tổ CNTT, Bộ phận Đảm bảo chất lượng giáo dục, giúp việc cho Ban Giám hiệu
trong chỉ đạo, điều hành công tác, thực hiện nhiệm vụ đào tạo.
Được sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa
của Tỉnh. Nhà trường xây dựng quy ước cơ quan văn hoá. Toàn thể cán bộ viên chức
trong cơ quan nhất trí thực hiện quy ước này để xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Huế
thành cơ quan văn hóa.
Bản Quy ước này đã được toàn thể cán bộ viên chức đóng góp xây dựng, có sự
lãnh đạo của Đảng uỷ, sự tham gia của chính quyền v à các đoàn thể.
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CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục tiêu của Quy ước này nhằm xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn
hóa, kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, những phẩm chất tốt đẹp của
đội ngũ cán bộ viên chức; xóa bỏ những thói hư tật xấu và lạc hậu, những điều không
phù hợp với giá trị đạo đức, trái với pháp luật nhằm ho àn thành nhiệm vụ chính trị của
cơ quan.
Điều 2. Quy ước xây dựng cơ quan văn hóa là sự tự nguyện, thống nhất của mọi
thành viên trong cơ quan. V ì vậy tất cả các cán bộ viên chức trường Cao đẳng Y tế
Huế có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định đ ã được ghi trong bản quy ước.

CHƯƠNG II
NỘI DUNG XÂY DỰNG CƠ QUAN VĂN HÓA
Điều 3. Cán bộ viên chức phải nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương đường
lối của Đảng, pháp luật của Nh à nước. Thực hiện tốt Pháp lệnh Cán bộ vi ên chức, quy
chế của cơ quan và điều lệ Trường Cao đẳng. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững
mạnh và các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội Chữ thập đỏ vững mạnh.
Phấn đấu hàng năm có trên 80% cán bộ viên chức đạt Lao động tiên tiến, 10-15% đạt
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Tỉnh; không có cán bộ viên chức yếu kém.
Điều 4. Cán bộ viên chức phải nghiêm chỉnh chấp hành tốt về kỷ luật lao động,
tham gia sinh hoạt cơ quan, đoàn thể đầy đủ.
- Thực hiện chế độ giao ban tuần, tháng.
- Hàng tuần, tháng Ban Giám hiệu có kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết
của Đảng uỷ, Chi bộ đến các Khoa/Phòng, Bộ môn và các Đoàn thể.
- Hàng tháng các Khoa/Phòng, Bộ môn, các Đoàn thể, Giáo viên chủ nhiệm lớp
báo cáo với Ban Giám hiệu về công tác trong tháng v à kế hoạch hoạt động công tác
tháng tới.
- Trưởng/Phó Khoa/Phòng, Bộ môn thường xuyên phổ biến các thông tin và
phân công nhiệm vụ công tác đến tận cán bộ viên chức.
- Hàng tháng, quý các Đoàn thể, Khoa/Phòng, Bộ môn sinh hoạt để đánh giá
công tác và triển khai kế hoạch cho tháng tiếp theo.
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Điều 5. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ trong
cơ quan.
- Trong hội nghị, họp cơ quan, đoàn thể các cán bộ viên chức phải ghi chép đầy
đủ các nội dung được phổ biến, không nói chuyện, không l àm việc riêng. Muốn phát
biểu phải được sự đồng ý của người chủ trì.
- Cán bộ viên chức có quyền đề xuất ý kiến của mình trong các lĩnh vực, nhưng
chỉ được phát biểu trong hội nghị, họp cơ quan, đoàn thể, Khoa/ Phòng, Bộ môn hoặc
trực tiếp đề xuất với người có trách nhiệm. Không phát biểu với động c ơ cá nhân,
không đúng nơi đúng chỗ.
Điều 6. Học tập nâng cao trình độ
- 100% cán bộ viên chức thường xuyên học tập nghiên cứu để tự nâng cao trình
độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và vi tính để đáp ứng nhu cầu phát
triển của nhà trường.
- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Công đo àn tạo điều kiện cho cán bộ vi ên chức học
tập nâng cao trình độ.
Điều 7. Trong công việc:
- Bố trí nơi tiếp khách lịch sự, thực hiện tốt quy định tiếp dân (học sinh, phụ
huynh…). Không gây phiền hà, giải quyết nhanh gọn các vấn đề khi tiếp dân.
- Phân công cán bộ phụ trách công việc cụ thể v à có lịch công tác hàng tuần,
phối hợp tốt giữa các Khoa/Phòng, Bộ môn trong triển khai giải quyết công việc.
Điều 8. Khi đến cơ quan cán bộ viên chức và học sinh - sinh viên phải trang
phục chỉnh tề, đeo bảng tên. Các ngày Lễ, Hội nghị cán bộ viên chức phải ăn mặc
chỉnh tề, nữ mặc áo dài, nam mặc Veston hoặc sơ mi có thắt caravat. Không hút
thuốc, không uống bia rượu, ăn quà vặt trong giờ làm việc.
- Thực hành tiết kệm và an toàn trong sử dụng điện nước, trang thiết bị vật tư, điện
thoại. Bảo quản tốt các thiết bị vật tư máy móc theo đúng nội quy, quy trình vận hành.
- Tác phong nghiêm túc, đứng đắn, thực hiện giao tiếp lịch thiệp. Luôn quan tâm
giúp đỡ học sinh - sinh viên trong học tập và rèn luyện, thực hiện tốt khẩu hiệu “Kỷ
cương - tình thương - trách nhiệm”. Giữ gìn và phát huy sự đoàn kết giữa cán bộ viên
chức và học sinh - sinh viên trong cơ quan, thăm hỏi chia sẻ kịp thời khi khó khăn,
hoạn nạn.
Điều 9. Vệ sinh, cảnh quan môi trường:
- Giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa b ãi.
- Nơi làm việc, hội trường, giảng đường, phòng thực hành, phòng ở của học sinh
- sinh viên tại Khu nội trú luôn luôn giữ gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh hàng ngày để giữ
cảnh quan sạch và đẹp.
- Vệ sinh ngoại cảnh phải duy tr ì đều đặn, giữ cho môi trường luôn trong sạch.
- Hàng tháng tổ chức tổng vệ sinh cơ quan, đặc biệt vào dịp lễ, tết.
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Điều 10. Hoạt động văn thể mỹ:
- Mỗi cán bộ viên chức thường xuyên rèn luyện nâng cao sức khỏe, tích cực
tham gia các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ của c ơ quan, đoàn thể.
- Cán bộ viên chức và học sinh - sinh viên phải nghiêm chỉnh chấp hành các
Nghị định 87/NĐ-CP; 88/NĐ-CP; 53/NĐ-CP của Chính phủ quy định trong lĩnh vực
hoạt động dịch vụ văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ nạn cờ bạc, rượu chè,
mê tín dị đoan và các biểu hiện sinh hoạt văn hóa thiếu lành mạnh.
- Cơ quan phải treo Cờ Tổ quốc hàng ngày, khẩu hiệu (băng rôn), cờ trang trí v ào
những dịp lễ và các sự kiện chính trị quan trọng của đất n ước.
Điều 11. Cán bộ viên chức khi đi công tác ra khỏi c ơ quan, phải chấp hành quy
định của cơ quan nơi mình đến, tạo mọi quan hệ tốt để ho àn thành nhiệm vụ.
Điều 12. Cán bộ viên chức phải phát huy vai trò làm chủ tập thể, có trách nhiệm
bảo vệ bí mật cơ quan, bí mật nhà nước, tham gia tích cực công tác tự vệ, xây dựng
Đội tự quản, Ban quản lý khu nội trú, tham gia trực gác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ
tài sản của nhà trường.
Đỉều 13. Cán bộ viên chức trong nhà trường gương mẫu và vận động gia đình
chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nh à nước, các quy định của
chính quyền địa phương nơi minh cư trú, xây d ựng phường, xã văn hóa. Thường
xuyên quan hệ tốt với quần chúng nhân dân, thể hiện t ình làng nghĩa xóm, giúp đỡ
nhau khi hoạn nạn.
Điều 14. 100% cán bộ viên chức tham gia đăng ký và phấn đấu xây dựng gia
đình mình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
Điều 15. Một số quy định về lễ nghi, tiệc chi êu đãi, sinh nhật… đối với cán bộ
viên chức.
- Về cưới hỏi: Không tổ chức linh đình, phô trương tốn kém, nhiều thủ tục rườm
rà, không làm ảnh hưởng đến trật tự thôn, xóm, ph ường, xã.
- Về đám tang: Khi trong gia đình có người qua đời, không làm ma chay kéo dài.
- Về tiệc mừng: mừng đầy tháng - tân gia - mừng đỗ đạt… là nếp văn hóa đã có
từ lâu, nhưng tránh rườm rà, phung phí, phô trương gây t ốn kém.
- Mỗi gia đình phải treo Cờ Tổ quốc vào các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị
trọng đại của đất nước.
Điều 16. Cán bộ viên chức không được tham gia các hành vi mê tín dị đoan và
các tệ nạn xã hội, có trách nhiệm vận động gia đ ình cùng thực hiện.
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CHƯƠNG III
KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT
Điều 17. Khen thưởng cho cán bộ viên chức, các Khoa/ Phòng, Bộ môn thực
hiện tốt các điều của quy ước này. Các hình thức khen thưởng như sau:
- Biểu dương trước Hội nghị cơ quan.
- Ghi vào sổ vàng danh dự của cơ quan các trường hợp sau:
+ Các tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý nh ư: Chiến sĩ
thi đua cấp tỉnh trở lên, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, cá nhân, t ập thể đặc biệt
xuất sắc được Chính phủ khen thưởng.
+ Ghi tên con của cán bộ viên chức (cả bố mẹ) vào sổ vàng danh dự những
trường hợp đạt các giải quốc gia về văn hóa, thể dục thể thao.
+ Cán bộ viên chức có học vị Tiến sĩ.
Điều 18. Cá nhân, tập thể vi phạm các điều khoản của quy ước sẽ bị kỷ luật tùy
theo mức độ:
- Nếu vi phạm lần đầu, ở mức độ nhẹ th ì nhắc nhở, ở mức độ nặng thì phê bình
kiểm điểm trước cơ quan.
- Nếu tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ cao h ơn thì tùy theo mức độ để đề nghị
xử lý theo pháp luật.
Điều 19. Quy ước này là một trong những tiêu chuẩn quan trọng, là cơ sở để
đánh giá danh hiệu thi đua hàng năm của cán bộ viên chức trong đơn vị.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 20. Bản Quy ước này được triển khai thực hiện sau khi đăng ký. Đảng uỷ
lãnh đạo, Thủ trưởng đơn vị triển khai các bước thực hiện. Tổ chức đoàn thể vận động
các thành viên hưởng ứng chấp hành và đôn đốc phong trào để sớm đạt tiêu chuẩn
quy định cơ quan văn hóa.
Điều 21. Bản Quy ước này quy định một số vấn đề thực tế hiện nay. Trong quá
trình tổ chức thực hiện, nếu có điều g ì chưa phù hợp, cơ quan sẽ tổ chức họp lấy ý
kiến toàn thể cán bộ viên chức và kiến nghị lên cấp có thẩm quyền để xin phép bổ
sung sửa đổi./.
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BẢN ĐĂNG KÝ VÀ CAM KẾT
XÂY DỰNG CƠ QUAN VĂN HÓA

PHÒNG ĐÀO TẠO
(Đã ký)

PHÒNG TC - HC
(Đã ký)

PHÒNG QT - ĐS
(Đã ký)

PHÒNG KH - TC
(Đã ký)

PHÒNG Quản lý HS - SV
(Đã ký)

KHOA DƯỢC
(Đã ký)

KHOA Y
(Đã ký)

KHOA KHCB
(Đã ký)

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
(Đã ký)

PHÒNG NCKH-QHQT
(Đã ký)

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

ĐANG UỶ
(Đã ký)

CÔNG ĐOÀN
(Đã ký)

ĐOÀN TNCS HCM
(Đã ký)
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