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I TI(T 

''1 
' v tráchiihimn nêu gu'ông cüa can bQ, dang viên, 

Ghuyrr. nht Ia din b Iãnh dao chü cht cac cp 

- Can cü Diêu 1 Dâng; 
. 1 p 

- Can cu Quy ché lñm vic cua Ban Chap hânh Trung uo'ng, BO Chinh tn 
vâBanBIthukhbáXl; 

-. Thc hin Nghj quyt Trung uoiig 4 (khoá XI) "Met s vn d cp bach 
" " H ' ' ' !? A 

ye xay dung Dang hien nay va Chi th cua Bc Chmh tr .Tiep tic day ni?nh 
hc tp và lam theo tarn guang do dirc H ChI Mihh" (Chi thj 03-CT/TW, ngây 
14-5-2011), 

Ban BI thu quy djnh trách nhim n€u guo'ng ciá can b, dang viên, nh1 l 
can b lânh d?o  clu'i ch& các cp trong vic h9 tp và lam theo tni guong do 
dirc H IhI Minh nhu sau 

I- NQI DUNG NEU CU'ONG 

Môi can bO,  dang viên Dâng Cong san Vit Narn phài tIch circ h9c tp v?i 
lam theo tam guang dao  dirc Hè Cii Mnh. Can b có chc vi càng cao cng 
phái gircing niãu. , 

1- V tu' tuo'ng chinli tn 

- Kiên djnh chü nghia Mac - Lêniñ, tu tu&ng H Clii Minh, duông iidôi 
môi cña Dâng, rnic tiêu dQc 1p dan tc Va chñ.nghia xä hOi;  di dâu trong du 

- - 'A 'A t' A -• . - - ,. A. A 
tranh voi nhirng bieu hien suy thoai ye tu tuo'ng chinh trl, dio due, loi Song. 

- Guong mu trong thuc hiên, tuyên truyn và bão ye chü truang, duong 
Ii cua Dáng, chinh sách, pháp luât cua hâ nithc sn sang by sinh li  Ich ca 
nhan vi lvi Ich chung ôiia ãng, Nhà nuic va cüa hân dan. 

A A 2- Ye dao duc, Ioi song, tac phong 

- Thuc haên ngliêrn Quy dinh ciia Ban Chap hành Trung ixo'ng v nhfThg 
d;u dâng vin không duoc lam vâ Huo'ng dn cua Uy ban Kim tra Trung uong 
ye vice thc hiçn Quy dnh nay 

A A - A. -- - -- - r 

- Di dau trong dau tranh phong, chong quan lieu, tharn nhung, lang phi; san 
sang nhan va chiu trách nhiêm khi t chuc, co' quail, dan vi do mInh phu tiách 
xáy ra tham nhflng, lang phI, tiêu cue và quyt tarn sua ch.a, khe phuc 

- Nêu guang ye due khiêrn tn, giàn di, tác phong sâu sat thuc t gn gii 
d thu hiu tam tu, nguyen vong chinh dáng ciia qun chi.ng, truó'c ht tiong to 
chi'rc, Ca quan, dan v cong tác và no'i cu trui. 
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- Kien quyt không nhn qua biu vói dng co vii 19i duói rnçi hmnh thc; 
khong dê cho nguôi than lo'i dung quyên hn v ânh hu&ng cia minh dê triic lçvi. 

3- Ye t phê bInh, phê bmnh 
• 7 • A 7 7 #7 7 #7 - Nguoi thing dau phai Ia tam guong tr phe binh va phe brnh de cap duai 

lam theo. 

- Trong tr phê bInh và phe bmnh phãi thuc su cau t14,  tir giác, trung thc, 
chân thành, cong tam, không hiru khuynh, né tránh, chy theo chñ nghia thành 
tIch; khi có khuyt dim phãi nhn khuyt dirn va phâi có k hoach süa chtra. 

7 7 A - ' A n 

- Co tinh dong clii, thucing yeu lan nhau; thang than dau tranli bao vç le 
phái, báo ye ngithi tt; kién quyêt du tranh chng nh'ng biu hiên igi diing phé 
bInh vâi dng Co xu. 

A A P A A 4- Ve quan hç vo.i nhan dan 

Nêu cao tliirc phuc vii nhan dan; lam vic vó'i thai d khách quan, cOng 
tam, tp trung sirc giãi quyêt nlìtrng lcri ich chinh dáng cia nhân dan; lang nghe 
tam lir, nguyen vçng ci:ia quan chñng, ch dng di thoai vi nhân dan và can b 
dthi quyên. 

- Guong mu thuc hin nghia v1 cong dan ncii cu trñ. 

- Kiên quyt du tranh vói nhthig biu hiên vO cam, quan lieu, cira quyén, 
hach djch vã các hành vi nhting nhiu, gay phiên ha nhân dan. 

5- V trách nhiêm trong cong tãc 

- Néu cao thirc tréch nhiém, tn tuy vi cOng viêc; lãnh dao, chi do don 
v hoân thành tOt nhiêm viii dugc giao; tIch c'rc hoc tap, nghiên cthi, tiép thu Va 
vn dung có.hiêu qua các tn thñc khoa hçc, cOng ngh hiên dai, các sang kiên 
trong lao dông, san xuât, cOng tác. 

- Chi dng, sang tao,  dam nghi, dam lam, dam chju trách nhirn; nói di dOi 
vó'i lam, dã nói thI phái lam. 

- Hiuvà th%rc hin dñng.chtrc trách, nhirn vi, quyn han  cüa mInh; lam 
vic có nguyen tc, k' cirong, có l, có tlnh; không lam diing chirc vii, quyên hn 
khi giai quyt cong viêc, chng cac hiên tucmg chay chuc, chay quyên, chay tOi, 
chay bang cap, chay thi dua và các biu liin tiêu cçrc khác. 

- Kiên quyt chng ti.r tithng cic b, be phái và các biu hin co hi, thrc 
ding vi lai Ich cá nhãn, "lçii Ich nhóm". 

A , , A 7 A 6- Ve y thirc to chu'c ky 1ut 

- Thirc hin nghiém nguyen tc tp trung dan chü; phát huy dan chü di dôi 
vri giü' nghiêm k' luât trongtô chü'c, co' quan, doii vj. 

- Guong miu chp hành nghi quyt, chi thj, quyt djnh, sir phân cOng, diêu 
dng cüa t chüc; di du thuc hiên nên np, ché d sinh hoat dáng, các ni quy, 
quy chê, quy dinh ciia tO chiic, Co quan, don v. 
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7- V doin kt nôi bô 

- Ht lông chãm lo xây drng và tang cumg doàn kk ni b; quan tam dn 
do'i song vt cht, tinh thn cña quân ching trong co' quan, don vj, dja phu'ang; 
cong tam vai can b9 duai quyen; hçip tac vai dong chi, dong nghip de khong 
ngrng tin b. 

- Chân thành giüp d dng chI, dng nghip trong cong tac và trong cuc 
so1g; bao vç uy tin, danh dir chrnh dang cua dong chi, dong nghiçp; khong tranli 
cOng, dt li, né tránh, dun dy trách nhim, khuyt dim cho nguô'i khác. 

P A A P ¶ P - • P P - Tich circ tham gia xay dirng to chuc dang, chinh quyen va cac to chixc 
chinh trj -xä hoc ncii cong tac; kiên quyt du tranh chng các biu hiên chia rë, 
be phai, gay mat doan ket n91 b9 va trong nhan dan. 

II- TO CHIIrC THTXC HIN 

1- Các cp ui', t chirc dàng có trách nhirn chi dto cii th hoá nOi  dung 
Quy djnh nay phii hçrp vi chi'rc nãng, nhirn vi ci'ia ca quan, don vj, da phuong 
và t chirc thuc hin, djnh k' hng närn báo cáo kt qua vói cp u cp trén. 

2- Mi can bô, dáng viên, nht là can bO lãnh d.o -chi cht phài co k 
hoch tu duo'ng, rén luyn theo cu0ng vj cong tác cüa rnmnh Va báo cáo vói chi 
b, cap uS' nai cong tác dê duçic gop S' giup do', giám sat, to dieu kin tic hin. 
Day là mt trong nhUng can cir d dánh giá can bO,  dàng viên cui näm. 

3-Hng nãm, các cp uS', t chi'rc clang tin hãrth danE giá, so kt vic h9c 
tp va lam theo tam guong dao  duc Ho Chi Mirth; bieu throng, khen thuung 
nhting tp th, Ca nhan có thành tIch tiêu biêu vào dp k5' nim ngày sinE nht 
Bác; phé phán, ngän ngra, cành báo, xü 1 nghi.êm t chirc vâ cá nhân không 
thrc hin nghiêm t11c Quy djnh nay. 

4- Ban T chirc Trung uong chü trI phi h9p vri U5' ban Kim tra Trung 
uung, Ban Tuyên giáo Trung uang và các ban dàng Trung uo'ng theo dOi, kiêm 
tra, dOn dc thc hin Quy djnh nay, dnh.k5' báo cáo BO ChInh tn, Ban BI thu. 

Quy dinE nay ph bin dn chi hO  dáng d thirc hin. 

Noinhân: 

- Các tinh u, thành us', 
- Các ban dãng, ban can sir dáng, dãng doàn, 

dáng u tr%rc thuc Trung irong, 
- Các dãng u don vi sir nghip Tning uong, 
- Các dông chI U' viên 

Ban Chap hành Trung uo'ng, 
- Liru Van phông Trung ucfng Dàng. 
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