
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC c ơ  QUAN TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

- Căn cứ Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22-10-2007 của Bộ Chính trị về 
chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;

- Căn cứ Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan 
Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối,

Điều 1. Ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ 
Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
{sau đây gọi tắt là chuẩn mực đạo đức).

Điều 2. Các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung 
ương có trách nhiệm chỉ đạo cụ thể hóa nội dung chuẩn mực đạo đức phù họp 
với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, phối họp với các ban, đơn 
vị Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 
thực hiện chuẩn mực đạo đức, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
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QUYẾT ĐỊNH 
ban hành chuẩn mực đạo đửc

của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

BAN THƯỜNG vụ QUYẾT ĐỊNH

ĩ  f

Quyêt định này có hiệu lực kê từ ngày ký./

Nơi nhân:
- Thường trực Ban Bí thư TW Đảng (để b/c
- Văn phòng TW và các ban Đảng TW (để
- Các đồng chí ủ y  viên Ban Chấp hành,
- Các đảng ủy trực thuộc,
- Các ban, đơn vị ĐUK,
-LưuVP.
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của cá bộ Khối các cơ quan Trung ương 
^Miì^uẩạẨ^&c, phong cách Hồ Chí Minh
fflfôQỊ&7Đ^L ngày oi-11-2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối^ỵ/

ực ĐẠO ĐỨC

Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan 
Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bao gồm: 
“TRUNG THÀNH - TRUNG THựC - ĐOÀN KÉT - TẬN TỤY - SÁNG 
TẠO - NÊU GƯƠNG”

1. Trung thành

- Tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; kiên định với chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; xây dựng nước Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Luôn có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết
, * , r

đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lôi của Đảng, Hiên pháp, pháp luật của Nhà 
nước và phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ 
chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.

- Có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp 
cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

2. Trung thực

- Thẳng thắn, .chân thực với chính mình, với gia đĩnh, với tổ chức, đồng 
chí, đồng nghiệp và phân dân; thực hiện nói đi đôi với làm.

- Dũng cảm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cương quyết bảo 
vệ lẽ phải; đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, “bệnh thành tích” và “tư duy 
nhiệm kỳ”.

3. Đoàn kết

- Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn 
vị, đoàn thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

- Nghiêm túc, thặng thắn, khách quan cầu thị ừong tự phê bình và phê bình.

- Công tâm, công bằng, luôn giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp tiến bộ.

- Đoàn kết, tương thân, tương ái tại nơi cư trú; xây dựng gia đình văn hóa.
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4. Tận tụy •' ; '

- Toàn tâm, toàn ý, tận tâm, tận lực trong thực hiện nhiệm vụ; làm việc 
thiết thực, hiệu quả; suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

- Tác phong quần chứng, dân chủ; sâu sát, gần gũi nhân dân.

5. Sáng tạo

- Luôn học tập, rèn luyện để có tư duy nhạy bén, phấn đấu vươn lên; có 
phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả.

- Tinh thần luôn cầu thị, tiếp thu có chọn lọc, phát huy tính sáng tạo của 
đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân.

6. Nêu gương

- Nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, khiêm tốn, chân thành, giản dị, 
đoàn kết, bao dung ờ cơ quan, đơn vị, trong gia đình, ngoài xã hội.

- Tiên phong, chủ động, tích cực ừong mọi công việc để phát huy vai trò 
làm gương, tạo sức lan tỏa tíòh cực đến cá nhân, tập thể, cộng đồng.

- Nêu gương trong rèn luyện đi ' ’ ’ "  làm/ > 
theo tư tửởng, đạo đức, phong cách Hô

r


