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QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc ban hành Nội quy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn 

  

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Căn cứ Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc 

làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên 

và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công 

nghệ; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bắc Kạn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc 

Sở và toàn thể công chức, người lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:  

- Như Điều 3 (T/h); 

- Đảng  uỷ, Ban GĐ Sở; 

- Phòng QLCNCN đăng Website; 

- Niêm yết tại trụ sở; 

- Lưu: VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Điệp 

 

 

 

 

 

 

 

 



NỘI QUY  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SKHCN  ngày     tháng 02 năm 

2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) 

I. Thời gian làm việc  

- Buổi sáng: từ 7h30-11h30 

- Buổi chiều từ 13h30-17h30 

II. Đối với khách đến liên hệ công tác 

1. Phải xuất trình giấy tờ với thường trực bảo vệ, theo sự hướng dẫn của 

thường trực bảo vệ khi ra, vào trụ sở. 

2. Làm việc với Ban Giám đốc phải qua Văn phòng Sở để đăng ký thời gian 

và nội dung làm việc.  

3. Không gây mất trật tự, không  mang vũ khí, chất dễ cháy nổ, hoá chất độc 

hại, các vật, chất gây mất vệ sinh vào khu vực trụ sở. Không mang các vật tư, 

sách báo vào bán trong trụ sở.  

4. Để phương tiện đi lại (ô tô, xe máy…) đúng nơi quy định, theo hướng dẫn 

của bảo vệ cơ quan.  

III. Đối với công chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ 

1. Thực hiện đúng Nội quy, Quy chế làm việc, và Quy chế văn hóa công sở. 

2. Làm việc tại trụ sở phải đeo thẻ, có thái độ lịch sự trong giao tiếp; không 

làm việc riêng; không uống rượu, bia trong giờ làm việc; giữ gìn vệ sinh chung.  

3. Chấp hành các quy định đảm bảo an ninh trật tự trong trụ sở. Có trách 

nhiệm bảo vệ tài sản công và sử dụng các tài sản dùng chung của trụ sở theo đúng 

quy định. 

4. Thực hiện nghiêm  quy định phòng chống cháy nổ; tiết kiệm điện, nước; 

ngắt điện, khoá cửa trước khi ra về. 

5. Để xe gọn gàng, đúng nơi quy định, nếu đi công tác dài ngày phải báo cho 

Văn phòng Sở biết để quản lý. 

 Yêu cầu toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở, tổ chức, cá nhân đến 

liên hệ công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nghiêm túc Nội quy 

này.  Trường hợp nào vi phạm thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử 

lý theo quy định của pháp luật./. 
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