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QTJYET DJNR

V vic ban bAnh quy tc frng xfr cüa can b, cong chfrc,
'viên chfrc,ngirôi lao dng cüa Bô Ni vz
BQ TRUONG BQ NQI V1J
Can cr Lut cn bi, cong chic s 22/2008/QHI2 ngày 13 thng 11 nm 2008;
Can ci:rLuât viên chirc s58I20l0IQHl2 ngày 15 tháng 11 näm 2010;
CAn cr Lut phong, chng tham nhüng s6 55/2005/QHI 1 ngây 09 thàng 12
nAm 2005;
Can cir Lu.t sira di, b sung mt s diu cña Lut phông, chng tham
nhUng nâni 2007 và Luât si:ra di, b sung mt s diu cña Lu.t phông, chng tham
nhung nAm 2012;
CAn ci Nghi djnh s 34/20171ND-CP ngày 03 tháng 4 nAm 2017 cña
ChInh phü quy dinh chirc nAng, nhim vi, quyn han vA ca c.0 t chic cüa B
Nôi vu;
Xét d nghi cüa Vu tnrng Vu To chirc can b,
QUYET DJNH:
Diu 1: Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy
cOng chtrc, viên chirc và nguô'i lao dng cüa B NOi vii.

the Ung xU cüa can b,

Diêu 2: Quy& dinh nAy.co hiu 1irc thi hành k tir ngày k.
BAi bO Quyt dinli s 13 54/QD-BNV ngày 22 tháng 10 nAm 2008 cüa B*
trixO'ng B5 Nôi vi v viêc ban hành Quy the ng xi cüa can b, cOng chtc, viên
chi.'rc lam vic tai ca quan, don vj thuôc và truc thuc B.
Diu 3: Nguô'i dirng du các t chic thuOc BO, can b, cOng cMc, vién
chi'rc, ngithi lao dong lam viôc trong cac t chirc thuOc Bô NQi vii có trách nhim
thi hArih Quyt djnh nay.!.
J%kñnhân:
- NhuDiu 3;
- Bô tniâng, các dlc Thttruông B Ni vi;
- Ban Ch do TW v phong, chng tham nhüng;
- Trang Thông tin din tCr cüa Bô Ni v;
- Lru: VT, TCCB (5b).

Lé Vinh Tan

QUYTAC
I5NG xU' cUA CAN BQ, CONG cmrc, VIEN CH15C,
NGTf1I LAO BONG CUA BQ NQI VIJ
(Ban hành kern theo Quyê't djnh S f4'/QD-BNVngayIg tháng//nam 2017
czaB5 trw&ngB5 Nç5i vy)
Chro'ng I
MVC BiCH, BOI TIJNG, PHAM VI
Biu 1. Mic dIch
1. Bào dam sr hem chfnh và tráclnhim cña can b, cong chi'rc, viên chirc,
nguii lao dIng.
2. Thirc hin cong khai các nhim cOng vi và mt s quan h xà hi cña can
bQ, cOng chrc, viên chi'rc, ngiiO'i lao dng; nâng cao thirc, trách rihiêm ca can bô,
cOng chirc, viên chIrc, nguii lao dng trong cong tác phông, chng tham nhiing.
3. Lam can cir d các Ca quan, dan vj có thm quyn xem xét trách nhiêm
khi can bô, cOng chi'ic, viên chtirc, nguôi lao dng vi phrn các chun mvc xir su
trong thi hânh nhiêm vu, cOng vii và trong quan h xâ hôi, dng thi là can cir d
nhân dan giám sat viêc chp hành các quy dljnh pháp lut cña can bô, cong chirc,
vien chirc, ngui lao dng.
Thu 2. Pham vi diu chinh và dôi tu'çrng áp dung
1. Phm vi áp diing Quy tc bao gm: Các to chrc thuc B Ni vu,
2. Di tuclng áp dung tai Quy tc là tat cã can b, cOng chic, viên ch'rc,
nguoi lao dIng lam vic trong các to chiic thuc B Ni vu,
Chtro'ngll
QUY TAC UNG xU CHUNG
Biu 3. Trang phiic, tác phong cüa can b, cong chfrc, viên chfrc Va
ngtrôi lao dçIng
1. Khi lam viêc tai cOng sä và trong thôi gian thc thi nhim vii, cOng vu can
b, cOng chirc, vien chrc, nguOi lao dng phài tuân theo các quy dnh sau:
a) Mac trang phuc cOng sO' ljch su, d&u tOc g9n gang;
b) Tu th, tác phong, cir chi nghiêm tüc, thai d nim nO', khiêm tn, l phép,
tOn tr9ng nguOi giao tip, sr dpng ngOn ngü chun mixc, rO rang, mach lac, hôa nhà;
c) Can bô, cOng chc, viên chirc và nguO'i lao dng phái deo ho.c cai the ten,
phü hiu, the chirc danh dung quy djnh;
d) KhOng lam vic riêng, gay m.t trt Pr trong giO' lam viêc;
d) KhOng hut thuc lá t?i ca quan, phong lam vic; khOng sir diing d ung
có con trong giO' lam viC;
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e) Không deo tai nghe, ma nhac, nghe nhac, choi din tCr và các thitbj giãi
tn Ca nhãn trong giO lam vic;
g) NGi lam vic phãi ngàn nap, g9n gang; không thing bay, liru giU các hInh
ãnh, nQi dung van hóa phm di triy, tâi lieu chng Dàng, Nhà niuOc.
Diu 4. tJiig xii' cüa can b, cong chfrc, vin chfrc va ngzrôri lao dng
trong thirc thi cong vi
1. NhUng vic can b, cong chixc, vien chrc, ngi.rôi lao dng phãi lam:
a) Thirc hin dñng và dy dü các quy djnh v nghTa vi cüa can b, cong
cht'rc, vin chirc, nguii lao dng theo quy djnh cUa pháp lu.t v can b, Cong chirc,
viên chirc;
b) Khi trao d6i hoac lam vic trrc tip, ho.c b.ng van bàn hành chfrih hoäc
qua các phi.rcing tin thông tin (din thoai, thu tin, qua mng internet...) phâi bão
dam thông tin trao di dñng ni dung cong vic ma t chi'rc và cong dn c.n
huâng dan, trã lñ;
c) Co trách nhim huóiig din cOng khai cho to chüc, cong dAn quy trinh thxc
hin dã duçc cp có th.m quyn phê duyt bâo dam các yeu c.0 cüa t chirc và
cong dan thrcic giái quyt dung quy djnh cCia pháp luat, dñng thi gian quy djnh;
Tning hçp cOng vic bj kéo dài qua thô'i gian quy djnh, can bô, cOng chilic,
vien churc, ngui lao dông có trách nhim thông báo cOng khai cho t churc và cong
dan có yêu cu bit rO 1 do;
d) PhAi chiu trách nhiêm truâc pháp luat ye hành vi cña minh.
2. Nhfrng vic can bô, cong chtrc, viên chirc, nguôi lao dng không duac lam:
a) Mao danh cA than d giãi quyt cong vic; igi ding danh nghia t churc d
giãi quyêt cong vic cüa cá nhân;
b) Co thai d ho.c hành vi quan lieu, cira quyn, hách dich, nhng nhi&i,
hach sách ngui dan;
c) Tr chi các yêu cLu dUng pháp luat cUa nguai cn duç'c giãi quyt phii
hçp vâi churc trách, thim viii duçc giao;
d) Lam m.t, hu hông ho.c lam sai 1ch h so, tui lieu lien quan dn yéu cu
cüa th churc và cOng dan khi duqc giao nhim vii giãi quyt;
d) Lam I bI mat Nhà nuâc, bI mat cong tác và bI mat ni dung cung h9 ten
nguôi vit don thu khik nai, t cáo theo quy dinh cña phAp luat;
e) Riêng di vói cong churc, viên churc a lThh virc Thanh tra và các hoat dng
ngh nghip khác, ngoài vic thirc hin nhUng quy dljnh cUa Quy tc nay, phái thuc
hin nghiêm tiic các chun mrc dao düc nghê nghip quy dinh;
g) Các vic khác theo quy dijnh cüa pháp luat v can bô, cong churc, phá.p
luat ye phOng, chng tham nhting vã các quy djnh khác cüa pháp luat có lien quan.
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Diêu5. IYng xfr ella can b , cong chll'c, viên chfrc lath do, quãn l và
dong nghiçp
1. D6i vâi can bQ, cong chic, viên churc lath do, quãn l:
Can b, cOng chirc, viên chrc lath d40, quãn 1 phài xây drng, giU gIn sr
doan kt, do drc v vn hOa cong vi trong tó chUc ella minh; nm bt kjp tho'i
tam ly, tOn trçng vá phát huy dan chll, kinh nghim, sang to dlla can bO, cong
chllc, viên chirc, ngui lao dng khi thirc hien nhim vi, cong vi; bão v danh d%r
dUa can bQ, cong chi'rc, vién chirc và nguri lao drig khi Co phãn ánh, t6 cáo khOng
dung sij th.t.
2. Di vOl cOng chirc, viên chlle, n'guài lao dng:
a) Chip hnh quyt d.nh ella ngi.r&i lãrih dlao, quãn l; thuOng xuyên ehU dông
sang t.o và chju trách nhim InrOc pháp luat khi thrc hin nhim vti duçc giao;
b) Không diiçic lçii d1ing vic phát biu kin, vic gop , phê bInh lam tn
hi dn uy tin dlla can b lãnh dao, quail l>' vã dng nghip.
3. Dôi vOl dlông nghip:
U'ng xll có van hOa, ton tr9ng, bào v danh d, uy tin ella dng nghip; cO
thai d trung thuc, than thin, hçip tác, ton tr9ng gillp do' rihau hoàn thành t& nhiêm
vii duçxc giao.
Diêu 6. Ung xir no.1 cong cng
1. Ch.p hành nghiêm ttc các quy djnh dlla pháp lut và quy tc sinh hoat no'i
cong cong.
2. Th hiên van minh, ljch sr trong giao tiép, irng xcr, trang phc d ngi.r&i
dan tin yêu.
3. Kip tho'i thông báo ngay cho Co quan, t chllc, don vi có thm quyn bi&
các thông tin v hành vi vi ph.m pháp lust.
4. Không duic vi phm các chun mvc v thun phong m tiic ti noi cong
cong d bão darn sr van mirth, tin b ella xã hi.
5. Không duac lii dung chrc viii, quyn hn khi tham gia các hot dông xà
hi; tip tay hoc bao che cho các hãnh vi vi ph?m pháp lut.
Diéu 7. U'ng xir vói nhân dan no.1 cu' trll
1.Tich crc tham gia tuyên truyn, ph bin, giáo dic pháp lut.
2. Thrc hin quy ch dan chll Co sO, tham gia sinh ho.t noi cu trO, chiu su
giám sat dlla t chlle dáng, chInh quyn, doan th và nhân dan nth cu tra.
3. Không can thip trái pháp lust vào hot dng ella các Co quail, th chllc,
Ca nhân noi cu trll; không tham gia xli gic, kIch dng, bao che các hành vi trái
pháp lu.t.
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4. Không duçic vi pham các quy djnh ye dao due Cong dândâ duçc pháp 1u.t
quy djnh ho.cda thrçc cong dng dan cii thng tht thc hin.
Diu 8. iYng xir trong gia dInh
1. TIch cire tuyên truyn, giáo dic, vn dng ngithi than trong gia diInh
gucmg mu chAp hành nghim chinh chU trucing, chfnh sách cüa Dâng, pháp 1u.t
cUa Nhà nuàc.
2. Không d b, mc, vçi hoc chng, con, anh, chj em ruQt lçii ding danh
nghia ci'ia bàn than d vi. lçi cho gia dInh và bàn than.
3. Không duçc t chuc cuâi hói, na chay, m'ing th9, sinh nhat, tan gia và
các vic khác xa ho,. lang phI ho.c d viii lqi.
Chiro'ng III
TO CHI5C THC HhIN
Diêu 9. Trách nhim cüa t chfrc, cá nhân
1. Vii T chüc can b cO trách nhim giñp B frurng M chi'rc thuc hiên,
kim tra, don dc cac t chtTrc thuc va trirc thuc B thirc hin Quy tAc nay.
2. Tap chi Tt chtrc nhà nuOc, Trung tam Thông tin cüa B tIch crc tuyên
truyn, ph bin sâu rng Quy täc frng xir nay trên các Webside, tp chI cña Bô.
3. Các th chirc Cong doàn, Doân Thanh nién Cong san H CM Mirth, Hôi
Cuu Chin birth các cAp có trách nhiêm to chirc, vn dng, kiêm tra, giám sat
doàn viên, hôi viên thirc hiên tt Quy tAc Crng xr nay.
4. Ngui dirng dAu cac ti chiirc thuôc Bô có trách nhim t ch(rc trin khai,
kim tra, giám sat viêc thiic hiên quy dinh ye Quy täc rng xu ci:ia can b, cong
chirc, viên chüc, nguO'i lao dông t?i th chirc cüa minh; dua vào tiêu chI d xp loai
thi dua hang 11am.
5. Vn dng can bô, cong chIrc, viên chuc, ngi.rOi lao dng khac thirc hin
dñng cac quy dinh cña Quy t&c; phát hin và báo cáo tO chñc có thm quyên v
nhffiig vi pham Quy tAc cüa can b, cOng chuc, viên chuc, ngu?i lao dng trong
càng mt t cht're.
6. Thtic hin dung các quy dinh tai Quy tAc nay.
Diêu 10. Khen thu'&ng, k 1ut
1. Can b, cOng chuc, viên chuxc và nguôi lao dng cüa B thic hin t& Quy t&c
ing xr nay se ducic xem xét biu ducmg, khen thu&ng theo quy djnh.
2. Can bô, cong chuc, viên chuc và nga?i lao dng cña Bô vi phm các quy djrih
ti Quy t& 1mg .xCr nay, t&iy mIre d, sê bj nh.c nhâ, phé bInh cOng khai ti t chlrc
±nInh cong tác. Trung hop vi phm nghiêm tr9flg s bj xem xét, xlr l theo quy dijnh
clia pháp luât va quy dnh clia B Ni VU.
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••. Piu 11. Diêu khoãn thi hành
Quy ttic nay &rqc ph bik dn tAt ca các t6 chiic thuc B. Trong qua trInh thic
hin, nu có vuOng m& d ngh phãn ánh v Vi T chrc can b d tng hçip, nghiên
ci'ru trinh B tnxông xem xét sra d&. sung cho phü hcip./.

BQ TRI5tNG

•LêVinhTân
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