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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng đối với CBGV,NV  

trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/BDVTU ngày 21/3/2018 của Ban Dân vận 

Thành ủy Hà Nội về Thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành 

phố Hà Nội năm 2018; Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-LĐLĐ ngày 28/3/2018 

của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi 

công cộng đối với CNVCLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018. Công 

đoàn ngành Giáo dục Hà Nội xây dựng quy tắc ứng xử nơi công cộng đối với 

CBGV,NV với những nội dung cụ thể sau:       

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong công tác tuyên 

truyền, vận động CBGV,NV thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa 

bàn Thành phố. 

- Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều 

chỉnh lời nói, thái độ, thành vi của CBGV,NV nơi công cộng trên địa bàn Thành 

phố. 

- Công đoàn cơ sở căn cứ tình hình, có giải pháp cụ thể, phát huy quyền và 

trách nhiệm của CBGV,NV, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp 

của Thủ đô, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. Qua đó, từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa, 

xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.  

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng phải được 

duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục, cách thức tổ chức triển khai phù hợp 

với tình hình địa phương, đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức. 

II. NỘI DUNG 

1. Bằng nhiều hình thức, công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

“Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội” tới 100% 

CBGV,NV. Nâng cao ý thức tự giác của CBGV,NV trong việc thực hiện Quy 

tắc ứng xử nơi công cộng. 



2. Xây dựng kế hoạch cụ thể, vận động CBGV,NV thực hiện có hiệu quả 

14 Điều trong Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, đặc biệt 

chú trọng những nội dung sau: 

2.1 Quy tắc ứng xử chung (Điều 3) 

Nên làm: 

- Tuân thủ, chấp hành những quy định của pháp luật; nội quy, quy tắc nơi công cộng. 

- Tôn trọng không gian chung của cộng đồng. 

- Ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực. 

- Trang phục lịch sự, phù hợp hoàn cảnh, chuẩn mực xã hội. 

- Quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ người khuyết tật, phụ nữ có thai, người già, trẻ em. 

- Đấu tranh, bảo vệ lẽ phải, người yếu thế; phê phán hành vi sai trái. 

- Tôn trọng, bảo vệ cảnh quan môi trường. 

Không nên làm: 

- Vi phạm nội quy, quy tắc nơi công cộng. 

- Nói to, gây ồn ào, mất trật tự. 

- Kích động, đe dọa, sử dụng bạo lực. 

- Nói tục, chửi bậy; xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác. 

- Hút thuốc, khạc nhổ, phóng uế tùy tiện. 

- Xả rác thải, chất thải trái nơi quy định. 

- Phá cây xanh, hoa, cỏ, xâm hại cảnh quan. 

- Tự tiện sử dụng không gian, phương tiện, công trình công cộng vào mục 

đích cá nhân, không đúng quy định. 

- Viết bậy, bôi bẩn lên các công trình công cộng. 

- Thả rông vật nuôi nguy hiểm, làm mất vệ sinh nơi công cộng. 

- Sử dụng vũ khí, chất gây nổ trái phép. 

2.2. Khi tham gia giao thông (Điều 10) 

Nên làm: 

- Tự giác chấp hành luật giao thông. 

- Có thái độ, hành vi ứng xử văn minh, thân thiện khi tham gia giao thông. 

- Cấp cứu người bị nạn, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông tới cơ 

quan công an. 



- Đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy. 

- Đi đúng tốc độ, làn đường quy định. 

- Quan sát kỹ trước khi qua đường. 

- Nhường nhịn khi có va chạm trên đường. 

Không nên làm: 

- Dừng, đỗ xe sai quy định. 

- Lái xe khi đã uống rượu bia 

- Chở quá số người quy định. 

- Chở hàng hóa quá tải, quá khổ. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Hướng dẫn, tuyên truyền rộng rãi, quán triệt để CBGV,NV nhận thức 

đúng đắn, đầy đủ về quy tắc ứng xử nơi công cộng, coi quy tắc ứng xử nơi công 

cộng là chuẩn mực của hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 

2. Vận động CBGV,NV tổ chức thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công 

cộng của Thành phố, trong đó tập trung vào các nội dung thực hiện Quy tắc ứng 

xử chung và Ứng xử khi tham gia giao thông. 

3. Tuyên truyền về Quy tắc ứng xử nơi công cộng phải được triển khai sâu 

rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như:  

- Tuyên truyền trên hệ thống Cổng thông tin điện tử, phát thanh, truyền 

hình với các nội dung phong phú. 

- Tuyên truyền trực quan Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại trụ sở làm việc, 

địa điểm kinh doanh,... 

- Phổ biến lồng ghép trong các buổi tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, 

sinh hoạt đoàn thể, tổ chức hội thi, phát hành các tài liệu tuyên truyền về Quy 

tắc ứng xử nơi công cộng. 

- Đưa việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào bảng điểm xếp 

loại, đánh giá thi đua đối với tập thể và cá nhân hàng năm. 

- Tổ chức ký cam kết thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại 

các cấp công đoàn. 

4. Phát động phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quán 

triệt, vận động CBGV,NV  nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng. 

Định kỳ 6 tháng, một năm tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết, nêu gương những 

tấm gương tốt, tổ chức khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; phê bình những cá 



nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với Quy tắc ứng xử nơi công cộng và có 

hình thức xử lý kịp thời đối với những cá nhân cố tình vi phạm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội 

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; theo dõi, nắm bắt việc triển khai 

thực hiện của công đoàn cơ sở trực thuộc; định kỳ hàng quý, năm có tổng hợp 

đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng. 

2. Công đoàn cơ sở  trực thuộc  

Căn cứ Kế hoạch tổ chức tuyên truyền của Công đoàn ngành Giáo dục Hà 

Nội, Công đoàn cơ sở xây dựng văn bản triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, 

năm báo cáo kết quả thực hiện Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội. 

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc 

tổ chức triển khai thực hiện./. 
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