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QUYET D!NH
Ban hãnh Quy djnh ye chuãn miyc do dfrc cong vu cüa can b, cong chñ'c
S& Xãy thing Hung Yen
GIAM DOC SO XAY D1T'NG HUNG YEN
Can cir Chi thj so^ 05-CT/TW ngây 15/5/2016 cüa B6 ChInh trj ve^ dy
mnh h9c tp và lam theo tu tu&ng, do düc, phong cách Ho Chi Minh;
Can cir Chi thj so 26/CT-TT9 ngây 05/9/2016 cüa Thu tung ChInh phü
ye tang cuông kST 1ut, k cuong trong các Co quan hânh chInh các cap;
Can cir Quyt djnh s: 1466/QD-UBND ngày 26/8/2014 cüa UBND tinh
Hung Yen ye vic bô nhim Giárn dôc S& Xây dirng;
Xét d8 nghj cüa Chánh Van phông S,
QUYET DNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay" Quy djnh ve^ chun mirc dto
dtrc cong vii ciia can b, cong chüc S& Xây dirng Hung Yen".
Diu 2. Quyt dinh nay có hiu hrc k tü ngày ban hành.
Diu 3. Các ông, bà Chánh Van phông, Tru&ng phông, Thanh tra S& và
toân the can b, cong chirc co quan có trách nhim thi hành Quyêt djnh nay./.
Noi nhân.
- Nhii Diêu 3;
- Các d/c Lãnh dao S;
- Luu: VT,VP. ,
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QUY DNH
Ve chuAn murc dao dfrc cong vii cüa can b, cong chfrc
S& Xây dirng Hung Yen
(Ban hành kern theo Quyêt djnh só. Jil /QD-SXD, ngày 40 /3 /2017
cla Giárn dó'c SàXáy dyng)
CHUJNG I
NHiNG QUY D4NH CHUNG
Dieu 1: Phim vi diu chinh, di tu'qng áp dung.
1. Quy dnh nay quy djnh ve^ chun mrc dao dirc cong vu cüa can b,
cong chirc S& Xây dimg Hung Yen dé day mnh h9c tp và lam theo tu tung,
dao due, phong each Ho Chi Minh.
2. Quy dnh nay áp ding di vi can b, cong chirc cüa S& Xây dirng
Hung Yen.
CHUNG II
NHXNG QUY DNH CU THE
Diêu 2: Ni dung chuân mirc ctto due nghê nghip, dto dirc cong vi cüa
can bô, cOng chüc S& Xây dirng quyêt tam h9c tp và lam theo tu tuOng, do
due, phong each Ho Chi Minh, phân dâu th?c hin nhUng chuân mirc dao dirc
nghê nghip sau day:
1. Trung thành vi Dâng Cong san Vit Nam, Nhá nuc Cong boa xã hi
chü nghia Vit Nam; bão v6 danh dir TO quOc và i(yi Ich quOc gia:
a) Tuyt dM tin tuOng vào 1 tuO'ng each mng, duèng 1i cüa Dâng,
trung thành vi To quOc; kiên quyêt ch6ng lti nhcrng hành vi xâm phtm an ninh
quOc gia, phá hoai hôa bInh, dtc lp cüa To quOc.
b) Dóng gop cOng süc, trI tu cho sir nghip phát trin hin di cüa ngành
Xây dung Hung Yen, phiic vi cho phát triên ben virng cüa tinh.
2. Ton tr9ng nhân dan, tn tiiy phiic vu nhân dan; lien he chat chë vth
nhân dan, lang nghe kiên và chju sir giám sat cüa nhân dan:
a) Ton tr9ng, phát huy quyn lam chü cüa nhân dan; kiên quyt du tranh
vfii m9i hanh vi xâm phm quyên và igi ich hop pháp cüa nhân dan.
b) Gn gUi vth nhân dan; có tác phong, thai Q ljch six, nghiêm tüc, khiêm
ton; ngôn ngCr giao tiêp phâi chuân mirc, rO rang, mach lac trong giao tiêp vâi
nhân dan; cOng tam, khách quan, tn tInh hung dan nhân dan thirc hin quy
trInh, thu tiic theo quy djnh.
c) KhOng dugc hách djch, cua quyn, gay khó khan, phin ha cho nhân
dan khi thi hành cong vi.
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d) Tuyên truyn, giãi thIch, vn dng nhân dan sang và lam vic theo
Hiên pháp và pháp lust
3. Trong thi hành cong vu:
a) Thuc hiên diing, dÀy dñ và chju trách nhim v& kt qua thirc hin nhim
vi, quyên hn duçc giao dam bâo näng suât, chat hiçing, hiu qua, thi gian theo
quy dinh.
b) Nhn th(rc rô vi trI, vai trô, nghia cong vic dugc giao, nm vng
chuyên môn, thu&ng xuyen cp nht quy dinh cüa pháp 1ut; khOng ngmg h9c
tp nâng cao trinh d, k5 näng nghip vu và nghiên ciru, dé xuât cài tiên, nâng
cao chat lixçmg, hiu qua cong vic.
c) Co thirc to^ chüc k 1ut; nghiêm chinh chAp hânh ni quy, quy chê
cüa Co quan; báo cáo ngui có thâm quyên khi phát hin hành vi vi phm pháp
lut trong Co quan; báo v6 bI mt nhâ nrnrc.
d) Chü dng và phi hop chtt chë trong thi hánh cong vu; giü gin doàn
két trong Co quan.
d) Phitc tüng sr lãnh dao, chi do vâ chAp hành nghiêm chinh cac quyt
dinh cüa cap trên.
4. Vâi dng nghip:
a) Phái có thai Q lch sir, ton trong dng nghip; ngOn ngü giao tiêp phái
chuân mire, rô rang, mach lac. Quan tâm, giiip d, phOi hop vOi nhau trong cong
vic và trong cuc sOng; ton trong tp the, mInh vi mi ngUYi.
b) Thuc hin dan chü và doàn kt ni b; không có ttr tithng ciic b, be
phái, thoái thác cong vic, trách nhim cho ngu?ii khác.
c) Phái lAng nghe kin eüa dng nghip; cong bAng, vO tu, khách quan khi
nhn xét, dánh giá; phê bInh gop vói tinh than xây dung, giQ gin uy tin, danh
du cüa dOng nghip.
5. Vi ban than:
a) ChAp hành nghiêm chinh duè'ng 1i, chU truong, chinh sách cüa Bang
và pháp luât cüa Nba nuOc; thirc hành can, kim, hem, chinh, chi cOng vô tu, nói
di doi v&i lam; thung xuyen tir rén luyn dê có lOi song lành mnh, trong sang,
gián di, khiêm ton.
b) Guong mu chAp hanh ni quy, quy ch6 Va các quy dinh cüa co quan;
thirc hin nghiêm kr luât, k cuo'ng hành chinh, van hóa cong sà
srvàdung có
hiu qua thi giô lam vic.
c) Báo v, quán 1 và sir dung hiu qua, tit kim tai san cüa co quan; có
trách nhim phông cháy, chU'a cháy; sir ding tiêt kim din, nrnc; giü gin v
sinh chung co quan; hijt thuôc lá dñng noi quy dinh.
d) Thirc hin nghiêm các quy dinh ve^ nhUng diu không dirge lam theo
quy dinh tai Ludt Can b, cong chirc; Ludt Viên chcrc; Ludt Phông, chông tham
nhung; Ludt Thirc hânh tiêt kiêm, chông lang phi và các quy dinh khác cüa pháp
luât.
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e) Hithng din, tuyên truyn, van dng ngu?ñ than trong gia dInh chap
hánh tot các chü truang, dung lôi cüa Dáng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhâ
nrnc.
CHUNG III
TO CH15C THTJC HIIN
Diu 3: Trách nhiêm thuc hiên.
1. Trrn9ng các phông, ban, don vi và toân the^ can b, cOng chirc có trách
nhim thirc hin Quy dnh nay.
2. Giao Van phông S& có trách nhim hithng din, dOn dOc vâ kiêm tra,
giám sat vic thirc hin Quy djnh nay.
3. Vic thtrc hin Quy djnh v6 chun mirc dto dirc cOng vi là mt trong
nh&ng tiêu chi dê dánh giá, xêp 1oii müc d6 hoàn thânh nhim vii và danh hiu
thi dua hang nàm dôi vi can bô, cong chirc.
Kip thai khen thung nhUng tp th, ca nhân thirc hin tot Quy dnh nay;
dông thi xir 1 k5i 1ut theo quy djnh cüa pháp 1ut dôi vâi truô'ng hop vi phm.
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4. Trong qua trInh thirc hin Quy djnh nay nu có vn & phát sinh hoc a
can sira dOi bô sung cho phü hçip các phông, ban, dan vj, can b, côn chirc kjp O$JNo/
thñ phân ánh ye Van phông Si dê tong hçp báo cáo, de xuât Giám dôc Si xem
xét, quyêt djnh./.
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