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MéT Sè ý KIÕN 
VÒ THùC HIÖN QUY CHÕ V¡N HãA C¤NG Së 

                                         Ths.GVC Hồ Hải Đăng 
Trưởng Khoa NN-PL  

ăn hoá công sở là một 
loạt hành vi và quy ước 
mà con người dựa vào đó 

để điều khiển các mối quan hệ tương tác 
của mình với những người khác được hình 
thành trong quá trình hoạt động của công 
sở, tạo nên niềm tin, giá trị về thái độ của 
cán bộ làm việc trong công sở, ảnh hưởng 
đến cách làm việc và hiệu quả hoạt động 
của công sở.  

Văn hóa công sở hình thành gắn liền 
với quá trình hình thành, phát triển của mỗi 
một công sở, vừa thống nhất trong những 
chuẩn mực, khuôn khổ pháp luật quy định, 
vừa mang những yếu tố đặc thù của từng tổ 
chức. Văn hoá công sở tạo ra môi trường 
làm việc khoa học, nghiêm túc, văn minh, 
có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động công sở, đem đến hình ảnh 
đẹp, sự tin tưởng, mong đợi của các cơ 
quan, tổ chức khác và công dân đối với cơ 

quan, tổ chức đó, góp phần hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam thực sự của dân, do dân, vì dân.  
  Gần đây, Nhà nước đã có nhiều chính 
sách, quy định khoa học, phù hợp hơn về 
vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động công 
sở như: Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên 
chức; Quy chế văn hoá công sở; Các quy 
định về chức năng, nhiệm vụ của công sở 
và cách thức, phương pháp, kỹ thuật tổ 
chức, điều hành. Đó là những quy định thiết 
thực, phù hợp với đòi hỏi thực tế và đang 
được các cấp, các ngành, các cơ quan triển 
khai thực hiện. 

Quy chế văn hoá công sở tại các cơ 
quan hành chính nhà nước (ban hành kèm 
theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 
02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ) xác 
định mục đích việc thực hiện văn hoá công 
sở nhằm bảo đảm tính trang nghiêm và  
hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà 
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nước; Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn 
mực của cán bộ, công chức, viên chức trong 
hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao. Quy chế này ra đời 
thực sự là cần thiết, hợp lòng dân, thể hiện sự 
tôn trọng của  Nhà nước đối với các cơ quan, 
tổ chức và công dân trong các quan hệ giao 
dịch hành chính. Đồng thời, thực hiện 
nghiêm túc các quy định trong Quy chế có ý 
nghĩa to lớn trong việc biểu thị sức mạnh, 
quyền uy của Nhà nước. Mặc dù phạm vi và 
đối tượng điều chỉnh của Quy chế này quy 
định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của 
cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành 
nhiệm vụ, bài trí công sở tại các cơ quan 
hành chính nhà nước nhưng đã được vận 
dụng vào nhiều loại hình cơ quan, tổ chức 
khác. Nó trở thành quy chế “khung”, “mẫu” 
để các ngành, các cấp, các cơ quan xây dựng 
các quy chế cụ thể gắn với đặc thù của mình.  

Với dung lượng ngắn gọn trong 16 
điều, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện là cơ sở 
đảm bảo hiệu lực của Quy chế. Hơn 3 năm 
thực hiện, các cơ quan hành chính nhà nước 
nói riêng và các cơ quan trong hệ thống chính 
trị nói chung đã quan tâm xây dựng đời sống 
văn hoá cơ sở, tuân thủ thực hiện các 

nguyên tắc cơ bản của Quy chế, đó là : phù 
hợp với truyền thống, bản sắc văn hoá dân 
tộc và điều kiện kinh tế-xã hội; phù hợp với 
định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại; 
phù hợp với các quy định của pháp luật và 
mục đích, yêu cầu, chủ trương hiện đại hoá 
nền hành chính nhà nước ta. 

Nhờ quyết tâm chỉ đạo kiên quyết, 
sát sao của Chính phủ và sự hưởng ứng, 
đồng thuận của các cơ quan, tổ chức, cán 
bộ, công chức và nhân dân nên  hiệu lực, 
hiệu quả của Quy chế đạt được ngày càng 
cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 
Chương trình tổng thể cải cách nền hành 
chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 của 
Chính phủ đã đề ra: ”Xây dựng một nền 
hành chính nhà nước trong sạch, vững 
mạnh, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại 
hoả, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo 
nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng”.   

Tuy vậy, ở một bộ phận cán bộ, công 
chức, viên chức vẫn còn tình trạng tùy tiện 
trong lề lối làm việc, trong cách thức xử sự, 
thi hành công vụ, nhiệm vụ ở một bộ phận 
cán bộ, công chức, viên chức. Chẳng hạn 
hành vi hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà 
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với dân; hút thuốc lá trong phòng làm việc; 
ăn mặc không nghiêm túc tại công sở; giao 
tiếp thiếu lịch sự, lời lẽ khiếm nhã vẫn còn 
xảy ra.  Nhiều nơi chưa bố trí được nơi gửi 
phương tiện giao thông của người đến giao 
dịch, làm việc. 

Thiết nghĩ, để kết quả thực hiện Quy 
chế ngày càng tốt hơn, thống nhất và sâu 
rộng hơn cần phải có thêm những biện pháp 
tác động hữu hiệu: 

Thứ nhất, các cơ quan trong quá trình 
thực hiện các nguyên tắc, quy định của Quy 
chế, các cơ quan, tổ chức cần tuân thủ tính 
thống nhất của Quy chế, đồng thời trong 
chức năng, thẩm quyền của mình cần phải 
chi tiết hoá, cụ thể hoá các quy định, kèm 
theo các chế tài kỷ luật hành chính tương 
ứng (Chẳng hạn tiêu chí về trang phục, về 
giao tiếp để đạt chuẩn lịch sự). 

Thứ hai, chú trọng hơn nữa xây dựng 
môi trường văn hoá công sở, tăng cường 
công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng 
cao nhận thức, phẩm chất đạo đức và tinh 
thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, 
xây dựng tập thể thực sự đoàn kết, thống 
nhất, ổn định và phát triển bền vững. 

Thứ ba, các cơ quan, đơn vị chủ động 
hơn trong xây dựng và thực hiện kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức về chuyên môn, nghiệp vụ; trong đó 
chú trọng các kỹ năng, nghiệp vụ hành 
chính như: kỹ năng tiếp dân, tiếp khách; kỹ 
năng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân; kỹ năng giao tiếp hành chính; kỹ năng 
tổ chức và điều hành công sở. 

Thứ tư, lãnh đạo các cấp, các ngành, 
các cơ quan thường xuyên kiểm tra, giám 
sát cán bộ, công chức thuộc phạm vi, thẩm 
quyền quản lý về việc thực hiện văn hóa 
công sở. Coi trọng công tác tự phê bình và 
phê bình; nêu gương các điển hình tiên tiến; 
công khai, khách quan trong việc thưởng 
phạt đối với các tổ chức, cá nhân liên quan 
kết quả thực hiện Quy chế này. 

Thứ năm, định kỳ cần phân tích, đánh 
giá, rút kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn, từ 
đó bổ sung các tiêu chí nhằm phù hợp với 
yêu cầu trong từng giai đoạn cụ thể. 

Tóm lại, văn hóa công sở tạo lập cho 
nội bộ cơ quan đó có được môi trường kỷ 
cương, lành mạnh, ổn định và phát triển 
theo chiều hướng tích cực, tiến bộ và văn 
minh. Đồng thời góp phần tạo  nên sự thống 
nhất trong tổ chức và hoạt động của bộ máy 
nhà nước; tạo ra các quan hệ xã hội dân 
chủ, thông suốt, cởi mở giữa cơ quan nhà 
nước với các cơ quan, tổ chức và công dân. 


