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QUYBJNH
trách nh1cm neu gtrong cua can b9, dang vien, ngtro1 thrng dan cac co quail,

BAN TUYEN GIAO HUYkWv j, các TCCS dãng true thuc, tru'ó'c ht là Uy viên Ban Thu*ng vçi
Huyn üy, ty viênBan Chap hành Bang b huyn
A'

BEN N
Chuyê'n...pL.bi
Ltiuhô'scisô':

-

an cü Diu 1 Bang Cong san Vit Nam;

- Can cu Quy djnh sO 08-QDiITW, ngày 25 tháng 10 näm 2018 cUa Ban
Chp hanh Trurig ucxng v trach nhiêm nêu girnng cña can bô, clang viên, trucic hêt
là Uy viên B ChIrih trj, Uy viên Bin BI thu, Uy viên Ban Ch.p hanh Trung uo'ng;
Cn c(r Quy dnh s 55-QD/TW, ngày 19 tháng 12 nàm 2016 c1ia B ChInh tn
v mt s vic can lam ngay dê thng cithng vai trô nêu gucxng cUa• can bO, clang viên;
- Can cir Quy djnh so 101-QD/TW, ngày 07 tháng 6 nãrn 2012 cüa Ban BI
thu v trách nhim nêu guong cüa can b, clang viên, nh.t là can bô lath clao chü
ch6t cac cap;
- Can cir Quy dnh s 109-QD/TW, ngày 03/01/2018 cüa Ban BI thu v cong
tao kim tra cüa t chCrc clang c1i vói vic tu dirông, rèn 1uyn do dirc, li sng
c'Cia can b, clang viên;
- Can cü Quy djnh s 397-QD/TIJ, ngày 20/7/202 1 cüa Tinh üy v trách
nhim nêu grnmg cüa can b, dãngviên, nguô'i dingdu các cp, trixâc ht là Uy vien
Ban Thung vi Tinh üy, Uy viên Ban Chp hanh Bang b tinh;
- Can cu Quy ch lam vic cüa Ban Chp hành Bang b huyn, Ban Thithng
vii Huyn üy, Thuthig trrc Huyn ày khóa XII, nhim kS' 2020-2025,
Ban Chap hanh Bang bO huyn quy djnh trách nhim nêu gucing cüa can b,
clang viên, nguèi dung dâu cac cQquan, don vi, các TCCS clang tnrc thuôc, trixoc
h& là Uy viên Ban Thi.r&ng vii Hun üy, Uy viên Ban Chp hành Bang ho huyn
nliusau:
Biu 1. Can b, clang viên, ngithi dtrng clu các ca quan, dcm vj, các TCCS
clang trirc thuc, trixóc hét là Uy viên Ban Thu&ng v11 Huyn üy, Uy viên Ban
CMp hành Bang b huyn phài nghiêm tiic chap hành Cuang lTnh, Diu l, nghj
quyt, chi thj, quy djnh, quy ch cüa Bang, chmnh sách, pháp luât cUa Nha nuâc;
gucxng mu thçrc hin Quy djnh s6 47-QD/TW, ngày 01/11/2011 c1ia Ban Chap
hành Trung uangv "NhI%'ng dié'u dáng vien không dwcrc lam "; Quy dinh s 101-

QD/TW, ngày 07/6/2012 cüa Ban BI thu v "Trách nhiçm nêu gwcfng cia can b,
dáng viên, nhá't là can bç5 ldnh dco chz chót các cap "; Quy djnh so 55-QD/TW,
ngày 19/12/2D1 cüa B Chinh trj v "Mat so vic can lam ngay d tang cu'&ng
vaz trô neu gwong cua can hO, dangyzên ", Quy dinh so 08-QDi/TW, ngay
25/10/20 18 cña Ban Chp hành Trung ucmg v "Trách nhiçm nêu gwol'zg cia can
b5, dáng vien, trithc het là Uy vien B5 ChInh trj, Uy viên Ban BI thu', Uy viên Ban
Chdp hành Trung wo'ng"; Nghj quyt Trung uo'ng 4 (khóa XII) y "tang cu'ô'ng
xáy dmg, chinh dn Dáng, ngän chçin, dO'y lidsy' suy thoái tu' tu'd'ng chInh trj,
dçw di'c, lO'i sO'ng, nhIng biu hin "tzr diln biê'n ", "ty chuyé'n hóa" trong nai
bç5 "; Chi th sé 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 ciia B ChInh trj v "Dá'y mçinh hQc
tp và lam theo tu' twang, dçio di'c, phong cách H GhI Minh "; Quy djnh sO 109QD/TW, ngày 03/01/2018 cüa Ban BI thu v "cong tác Jciê'm tra cza to chi0c
dáng dói vó'i viçc tu dufmg, rèn luyn dcio dt2'c, Mi so'ng cia can b, dáng ven ";
Quy djnh s 397-QD/TU, ngày 20/7/202 1 cüa Tinh üy v "trách nhiçm nêu gu'ong
cza can b, dáng viên, ngu'ô'i d&ng dá'u các c4v, tru'ó'c hit là Uy viên Ban Thu'ông vy
Tznh uy, Uy vzên Ban Chap hành Dang ho tznh ", cac quy drnh, quy chê cua cci
quail, dcxn vj cOng tác, nghTa vi cOng dan ncli Cu trü.
ye

Can b, clang viên giü ch(rc vii càng cao càng phài guo'ng mu nêu gumig.
Vic nêu guccng cüa can b, clang viên, nht là can b lãnh ctto chü ch6t theo
phucmg châm "trên tri.râc, du&i sau", "trong trjx&c, ngoài sau", "hçc di dôi vri lam
theo"; cp üy viên nêu guong cho clang viên, clang viên nêu gucing cho qun
chüng; can b cp trén nêu gucing cho can b cp duâi; thCi tru&ng ccY quan, don vj
nêu guong cho cong chüc, viên chüc và ngui lao dng.
Diu 2. Can b, dãng viên, ngtrô'i dfrng du các co quan, don v, các
TCCS clang trirc thu9c, triroc het Ia Uy vien Ban Thirong vii Huyçn uy, Uy
viên Ban Chap hành EDãng b huyn phãi có trách nhim neil giwng
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1. Ye tu' ttr&ng chmnh trj

- Tuyt déd trung thành vi T quc, vói Nhân dan, vâi Dãng Cong san Vit
Nam. Kiên djnh chü nghia Mac - Lenin, tu tuâng H CM Minh, duäng li di mâi
cüa Dàng, miic tiêu dc 1p dan tc và chü nghia xä hi. Co 1p trtxing tu tu&ng
vftng yang, quan diem ding dn, chInh kin rö rang truc. nhttng vn d mâi, khó
khàn, phirc ttp, nhy cam. Di du trong du tranh vâi nhCtng biu hin suy thoái v
tu tu&ng chInh trj, dto d(rc, li sang.
- H& lông, h& s1rc phiing sir T qu&, phiic viii Nhân dan, vi 1i Ich cüa Nhân
dan, cüa quc gia - dan tc và mic tiêu, tixông each mng cüa Dãng. KhOng lam
Mt cü vic gI có hai cho Dàng,. Nhà nuâc và Nhãn dan. Sk sang hi sinh lcii Ich cá
nhan vi lçii Ich chung ccia Dáng, Nhà nuc và cüa Nhân dan. Ly m no, hnh phc
và sr hal lông cüa Nhân dan lam miic tiéu.pMn du.
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- Guo'ng mu trong th%rc hin, tuyên truyn và bão v chii trirong, thx?mg lôi
cüa Dâng, chinh sách, pháp 1ut cüa Nhà rnthc. Chü dng ngän chn, phàn bác
các thông tin xu, dc; quan dim xuyên tac, sal trái cüa các phn t1r xu và các
the h.rc thii dich
2. V ito dfrc, 1i sng, tác phong
- Không nmg hçc tap, tu duöng, rèn 1uyn, trau di dao due each mtng,
nht là vic h9c tp và lam theo fir tuông, do due, phong each H ChI Mirth. Miu
muc v dao dirc, 1i sang. Th1re sir en, kim, hem, chinh, chI cong vô fir; trung
thuc, khiêm ton, gian di, thng thk, chân thanh Thuc hiên nghiêm quy dmh ye
nhcing diu cán.bi, dáng vien khOng ducic lam.
- Bàn than va gia dInh không vtr&ng vào các t nan xã hi, vi phm thun
phong, m5S tiic, chun mirc dao dirc, truyn tMng vn hóa tht dp cüa dan toe.
- TIch CiTC Mu tranh ngàn chn, My 1iii các biu hin suy thoái v dao dirc,
li sng, nhttng biêu hiên tix din bin, fir chuyên boa
- Kiên quyt Mu tranh vâi thftng biu hin vo cam, quan lieu, cira quyk,
hách djch và các hãnh vi nhüng nhiu, gay phik ha cho Nhân dan. Di Mu trong
Mu tranh phOng, ch6ng tham nhüng, lang phi.
- The hành phong each lath dto khoa hçc, d chü, sâu sat thuc tin, hiêu
qua; có fir duy dQc lap, gn 1 1un vâi thire tik; sâu sat, gn gui d thu hiu tam
fir, nguyen v9ng chInh dáng cüaqun eháng, tru&e ht là trong th chüc, ca quan,
don vj cong tác và nai cix trü; quy t11, tao dng lc và phát huy trI tue cüa tirng cá
nhân và tp th.
- Không sCr diing quyn lirc di.rçc giao d phiic vi lqi Ich eá nhân; không d
cho nguM than lçii diing quyn han và ãnh hu&ng cña mInh d true igi.
A
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3. Ye tir phe binh, phe binh
Gucmg muu trong thirc hin nguyen tc tir phê bInh và phê bInh. Phài thçre
s1r cu thj, t%r giác, trung th'irc, chân thành, cong tam, khách quail; phâi có tInh dng
chI, yêu thucing 1k nhau; kiên quyt Mu tranh bâo v lê phãi, báo v nguM t&;
Mu tranh chng nhftng biu hin igi diing phê bInh vâi dng ca xu. Khi có khuyt
dim phài nhn khuyt dim và phài co k hoach sua chOa.
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- Chu dçng xin fir chuc khi thay mrnh khong con du dieu hen, nang lirc, uy
tIn-dê thçrc hin nhim vu. Th'çrc hinnghiêm vic xi'r l, diu chuyn, min nhiêm,
bai nhim, thay th can b lãnh dao, quàn l có biki hin tham nhiing, tiêu crc, CO
dix 1u.n không t&, lam vic kern hiu qua.
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4. V trách nhim trong cong tá.c.
- Nêu cae th(rc trách nhim, taffihuy&, tn tçiy vo'i cong vic; s..n sang
nhn và n 1irc hoàn thãnh t& mçi nhim VT khi duc phân công; lanh dao, chi dao
dan vj hoàn thành t& n1iim vi &rçYc giao; tránh tix tu&ng th.y d thI xung phong,
th&y kho thi né tránh, dun d.y. TI ch crc hçc tp, nghiên ciru, tip thu và vn ding
có hiu qua các tn thirc khoa hçc, cong ngh hin dai, các sang kiên trong lao
dông, san xuât, cong tac Chi dao thuc hiên hiêu qua cong tac cal cach hanh chmh,
irng d1ing thành ttru khoa bce, cong ni trong lnh dto, quàn l, diu hành và
tnin khai tot nhim vçi chuyên mon.
- Chü dng, sang tao, có tinh thn trách nhim cao. TIm tôi, dOi mói, phát
huy tiin nàng, th mnh cüa dja phuong, ngành, li'nh vçre do mlnh phi trách.
- Gift vftng nguyen tic, dan chü, cong tam, khách quail, cong khai, minh
bach, than trong trong cong tac can bô .Chäm lo xây dung dôi ngü can bô, nhât
là can b k c.n, can b nft, can b tré, can b ngithi dOng bào dan tc thiu sO.
Chü dng phát hin, dào tao, bOi dung can b có näng lrc nOi tri va trin
vQng; tr9ng diing nhftng ngithi có due, có tài, khát khao cOng hin. Du tranh
bâo v can b nng dng, sang tao, dam nghi, dam lam, dam chju trách nhim vi
lçi Ich chung.
- Lam vic có nguyen t&c, lc i cuoi có l', có tInh; không lam diving chirc vii,
quyn han khi giái quyt cong vic. TIch circ, quy& lit giãi quy& dt dim các
vn d phüc tap, büc xüc, tOn dçng kéo dài; chü dung, kp thi phát hin và xi l
có hiu qua các tInh huOng khn .cp, dt xut, bt ngà' trong ca quan, don vj, dja
phuong, linh vic mInh phii trách.
- CMu trách nhim theo các quy 4ii. cüa Dãng, pháp lust cüa Nhà nuôc khi
can b, cong chüc, viên chüc cüa ca quail, dcin v do mInh phii trách xày ra vi phim,
sai phm, tham nhUng, tiôu circ, dOng thai tp trung xr 15', süa chfta, khc phçic.
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5. Ye y thtrc toA chu'c ky 1ut
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- Thirc hin nghiêm nguyen tc tp trung dan chü; phát huy dan ch'ti di dôi
vcn gift nghiêm ky luât, ky cuong trongcac to chuc, co quan, don vi Thuc hiên
nghiêm quy djnh v phân
phân quyiivà kiOm soát chit ch quyn hrc.
- Guong mu ch.p hành nghj quyOt, chi thj, quyOt djnh, sir phân công, diu
dông cua to chuc, di dâu thuc hiên nn nêp, chë do smh hoat clang, cac nOi quy,
quy chO, quy djnh cUa tO chuc, Ca quan, don vj.
cap,

- Kê khai tài san, thu nhp dung theo quy djnh pháp lu.t; không lçii diing
chüc v, quyOn han duçic giao dO tham nng và dung thng, bao che, tiOp tay cho
tham nhüng, tieu circ, lang phi.

5

6. V ttoàn kt ni b
- Chám lo xây drng và tang cuông doàn két ni b; cong tam vâi can b
thuQc quyàn; hcip tác vâi dng chI, ding nghip d không ngirng tin bQ.
- Chãn tbãnh giüp d& dng chI, dng nghip trong cong tác và trong cuc
sng; •bào v uy tin, danh d chInh dáng cüa dng chI, dng nghip; không tranh
công, dO 1i, ne tranh, dun ctây trách nhiêm, khuyt diem cho ngun khác
- TIch crc tham gia xây drng t chirc dãng, chInh quyk và các t chirc
ehfnh trig - xâ hi nai cong tác; kiên quyt du tranh chng các biu hin chia rê, be
phái, gay mt doàn kt ni b.
7. V quan h vói Nhn dfin
- Nêu cao thCrc phiic vir14han dan; gift rñi quan h và gn bó vói Nhân
dan; lam vic vâi thai d nghiêm the, cOng tam, khách quan; tp trung giâi quy&
nhttng lçii Ich chfnh dáng cüa Nhân dan; thrc hin tot ph'xang châm "dan bit, dan
dan kiOm tra, dan giám sat, dan thçi hithng". Dan vj, dja phuroiig nao
bàn, dan
c1 xày ra nhtlng nhiu, gay phin ha nghiêm trçng, kéo dài ma không có bin pháp
chn chinh, xir l5'thI cp üy, lânh dto dan vj, dja phuang do phài duçic xern xét xi:r
l theo quy dnh. Chü dng tip xic, dOi thoai, 1ng nghe tam tu, nguyen vQng cüa
Nhãn dan; thirc hin tOt Quy djnh sO 11-QDi/TW, ngày 18/02/2019 cüa B ChInh
trj v trách nhim cüa ngithi d&ig dâu cap üy trong vic tiOp dan, dOi thoi trirc
tip vol dan và xir 1 nhftng phánáfih, kin nghj cüa dan.
1am,

- Th'irc hin nghiêm Quy djnh sO 213-QD/TW ngày 02/01/2020 cua B
Chinh trj v trách nhim cüa dàng viên dang cong tác thithng xuyên gift môi
lien hç voi. to chuc dang va Nhandan nai Cu tru. Can bQ, dang vien va gia drnh
guang mu, di du trong thçrc hin nghTa viii cong dan và các chü trixang cüa
Dàng, chInh sách, pháp 1u.t cUa Nhà nuOc và các quy djnh cüa dja phuang.
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Diu 3. Can b, dãng viên, ngtrM dfrng du các c0 quan, thin vj, các
TCCS dang trirc thuc, triróc ht là Uy viên Ban Thtrông viii Huyn uy, Uy
viên Ban Chap hành Bang bô huyên phãi nghiêm khc vth ban than và kien
quyt chOng
1. Chu nghia cá rihân, C%IC b, lcii Ich nhóm; lçii diing t.p th d ne tránh
trách nhim hoc 1.y danh nghTa. $p th thirc hin m'çic .dIch cá nhân; lçii diving dan
chü dO kéo be, kéo cánh. Lamdiing chirc vi trü.dp nguôi khác; ep cp -dithi lam
nhftng vic không dung quy djnh cüa Dãng, pháp lut cua Nhà nuOc. Nói không di
dôi vOi lam, nói nhiOu lam It.
2. Dc doán, chuyên quyOn, quan lieu, .xa dan, thi a, vô cam truOc nhftng
kho khan, birc xic cüa Nhân dan. Djnh kiOn vOi nguô'i gop , phê bInh. True tiOp,
muçin danh hoc cung cp tài lieu cho ngui khác dO nói, viOt, dang tin, bài sal sir

th.t nhm d cao tp th, ca nhân mInh hoc hi thp .uy tin cUa tp the,. cá nhãn
khác dixó'i mç1 hinh,thi'rc.
3. Chi trI tham mi.ru, tham gia 'ban hãnh chi thj, ngh quy&, quy djnh...
thuc th.m quyn nhirng trái chü truang, duang Mi cüa Dâng, chInh sách, pháp
luât cüa Nba nrnyc, lam anh huang den iytm cua 1)ang hoäc gay thiêt hai dôi vcn
lçii Icb cüa Nba nixâc, da phixcmg, dan vj, t.p th và Nhãn dan. Quyt djnh hoc t
chüc thirc hin các chü trixang, chinh sách, chi thj, nghj quyt, d an, gay lang phi,
that thoat tài chInh, tal san, ngân sach nha rnrac, tai nguyen, mua sam tal san cong
sai quy cljnh; chi tiêu cong qu5 thy tin,'lng phi; sü ding lang phI tài san, phucing
tin, nhân 1irc và thai gian lam vic. T chüc doàn di cong tác a trong và ngoài tinh
không dung thanh phân, thai gian va nôi dung yêu câu cong viêc
4. Thao tUng ho.c buông lông lanh dto, quãn l, thiu kim tra, giám sat, d
xãy ra tInh trng vi pbm trong cong tác can b. Chy hoc tMp tay cho chy chirc,
chay quyn, chay phiêu bâu, chay phiêu tIn nhiêm, chay tuôi, chay quy hoach,
chy luân chuyn. Can thip không ding th.m quyn, trách nhim, trái quy djnh
vao cong tac can bô, d bat, bô nhiêm, bô fri can bô không du tiêu chuãn, diêu hen
theo quy djnh, nht là di vói ngud nhà, ng'txôi than.
5. Can thip không düngthrn quyn, trách nhim, trái quy djnh vào Cong
tác kim tra, thanh tra, kim toán, diu tra, truy M, xét xi:r, thi hành an; déi vâi vic
d xut, cho chñ truang, thm djnh, phé duyt, du th&u, chi djnh thu các dir an,
dê an kinh tê - xa hi, quôc phông, an ninh; du giá dt dai, tài san Nhà nuâc. Lçii
dung chi.rc vu, quyên han câu kêt vai nhau hoàc vcii cac dôi tuang khac dê true lal
6. Tham nh11ng, h& 1 duai mi hInh thirc; tang qua, nhn qua vi vii lçi. Lçñ
dicing doanh nghip hoc d doanh nghip igi dimg nh&m v11 igi. Lçi dçing chüc v11,
quyn hin, uy tin d sir diing, vay, muqntin, tài san, phuong tin cüa th ch'(rc, cá
nhan trái quy djnh. Lqi. dicing chirc v, thirc thi nhim vii d bao che, tip tay ho.c
tham gia vào các hoat dng vi pham pháp lu.t.
7. D vçi (chng), b&mc, con, anhchj, em rut ho.c b, mc, anh, chj, em vq
(hoc chng) lçii dimg chirc vçi, quyn hin, uy tIn cüa mInh d viii lçii. S6ng, sinh
hoat, tieu dàng, giãi tn xa hoa, lang phI hoc d vç (chng), ôon dé, con nuôi sang
xa hoa, phô tnrang, lang phi, sa vào t ncn xã hi, vi phm pháp lut. T chüc vic
cuâi, vic tang và vic riêng cüa gia dmnh xa hoa, tn kern han so vài mt b&ng
ehung cua dcn song, phong tuc, tap quan dia phuong noi cu trü va ncxi cOng tac
.Diu 4. T chirc thiic hiên
1. cac T chirc ca s& dâng trçrc thuc Huyn y, Thu tru&ng các Ca quan,
don vj huyn länh dao, chi dao thic hin t& Quy djnh nay; g&n vic thirc hin Quy
dinh väi kim dMm, dánh giá, xp loai can b, dâng viên và ly phiu tIn nhim
theo quy djnh. Kp thôi biu duong, khen thu&ng nhüng tp th& cánhân thirc hin
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t& Quy djnh nay; dông thai xir 1 nghiêm d& vói nhftng tnr&ng hqp vi phrn; djnh
kS' hng 11am báo cáo kt qua thc hin vói Ban Thithng vi Huyn üy (qua Ban T
chixc Huyn üy).
2. Uy ban M.t trn T qu6c Vit Nam huyn, các doàn th chinh tij - x hi
huyn trong phrn vi, nhim
quyn hin cüa mhuh Co trách nhim giám sat vic
thc hin và kin nghj nhctng viFit lien quan dn vic thçrc hin Quy djnh nay.
3. BanT chüc Huyn üy chü trI, phéi hçip vâi Uy ban Kim tra Huyn üy,
Ban Tuyên giáo Huyn üy theo dôi, don dc, kim tra, giám sat vic thirc hin và
báô cáo Ban Thu&ng vii Huyn üy; Ban Chp hành Dâng b huyn.
4. Ban Tuyên giáo Huyn üy chi dto, day mnh thông tin, tuyên truyn vic
thi:rc hin các quy djnh cüa Truiuoiig, cüa tinh, cita huyn v trách nhim neu
guong cüa can b, dng viên.
5. Uy ban Kim tra Huyn ñy theo chirc nàng, nhim vi &rçic giao, x'Cr 1 ho.c
tham muu xt'r l nghiêm các trtrOng hçip can b, dãng vien có vi phm theo quy dinh.
Quy djnh nay có hiu lirc thi hành k t'r ngày k và duçic pM bin dn chi b/
.a//

Nm nhan:

- Thii&ng trrc Tinh üy (b/c),
- Các Ban dãng Tinh üy (b/c),
- D/c Dinh Thi Thu Thanh, UVBTVTU,
Triràng Ban Dan vn Tinh üy, phi trách dla bàn,
- Thu&ng trirc HDND huyn,
- Uy ban nhan dan huyn,
- BTT Uy ban MTTQ Vit Nam huyn,
- Các ca quan, don vj huyn,
- Các TCCS dang trirc thuc Huyn Uy,
- Các dlc Huyn üy viên,
- Lmx Vn phông HO, CQ huyn.

Nguyn Tn Chãn

