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Tiêu chuân Chi tit tiêu chun chung 

1. Vê phm 
chat, chInh trj 

Trung thành vd igi Ich cüa f)ng, cüa quc gia, dan tc và nhãn dan; 
kiên dinh chü nghia Mac - Lê nm, hr ttx6ng Ho ChI Minh, mic tiêu, 1 tu&ng 
v dc 1p dan tc, chü nghia xä hi và dtr&ig lôi dôi mfi cüa Dãng. Co 1p 
tru&ng, quan diem, bàn linh chInh trj v&ng yang, không dao dng trong 
b.t cir tInh huông nào, kiên quyêt dâu tranh bão v Cumg linh, dithng lôi 
cüa Dâng, Hiên pháp và pháp 1u.t cüa Nhà nuâc. Co tinh than yêu nuâc 
nng nan, dt 1ci Ich cüa Dáng, quôc gia - dan tc, nhân dan, tp the len 
trên lçii Ich cá nhân; sn sang by sinh vi sir nghip cüa Dâng, vi dc lip, 
tix do cüa T quôc, vi hnh phüc cüa nhân dan. Yen tarn Cong tác, chap 
hành nghiêm sr phân cong cüa to chüc và hoàn thãnh tot mi nhim vi 
dixçc giao. 

2. Vedo dirC, 
loi song 

Co phm chit dto dirc trong sang; li sang trung thirc, khiêm thn, chân 
thành, giàn dj; can, kim, hem chInh, chI cong vô hr. Tam huyêt và có 
trách nhim vi cOng vic; không tham v9ng quyên hrc, không háo danh; 
có tinh than doàn ket, xây dçrng, guong mâu, thuang yêu dông chI, dông 
nghip. Không tham nhüng, quan lieu, cci hi, vi lçii và tich circ dâu tranh 
ngän chtn, day 1iii các biêu hin suy thoái ye tu tiiâng chInh trj, dao  due, 

sOng, nhUng biêu hin "tier din biên", "t1r chuyên boa" trong ni b; 
kiên quyêt du tranh chng quan lieu, cira quyên, tham nhüng, lang phi, 
chü nghia cá nhân, lOi song co hi, thirc dimg, be phái, igi Ich nhóm, noi 
không di dôi vâi lam; cOng bang, chInh trrc, tr9ng dicing ngthi tài, không 
de ngithi than, nguäi quen igi diing chüc vi, quyên h.n cüa mInh dê tric 
igi. Tuân thu và thirc hin nghiêm các nguyen tàc to chirc, k' 1u.t cüa 
Dãng, nhât là nguyen tàc tp trung dan chü, tir phê bInh và phê bInh. 

3. V thüc 
ti chu'c k 1ut 

Co thi'rc t chüc k lut, chip hành nghiem thr&ng li, chü tru1ng 
cüa Dàng và chInh sách, pháp lu.t cüa Nhà nixâc; ni quy, quy chê cüa 
cr quan và quy dinh  cüa dja phrnmg ncd eli tri. 

4 v nan Iirc 
fl 

Co tix duy di mdi, có tm nhIn, phuang pháp lam vic khoa h9c; co 
nãng 1irc tOng hcip, phân tich và dir báo. Co khà näng phát hin nhung 
mâu thun, thách thirc, thñ c, thun igi, van dê mri, khó và nh&ng ban 
chê, bat cp trong thirc tiên; math dan dé xuât nhng thim via, giài pháp 
phü hçip, khã thi, hiu qua d phát huy, thüc day hoc tháo g& Co nàng 
1 1rc thirc tiên, nàm chäc và hiêu biêt c bàn tInh hInh thrc te d cii the 
hóa và tO chüc thrc hin có hiu qua các chü trt.rang, dixng lOi cüa Dãng, 
chinh sách, pháp lut cüa Nlià nithc i limb virc, dja bàn cOng tác dtrcic 
phân công; can cü, chju khó, nàng dng, sang tao,  dam nghi, dam lam, 
darn chju trách thim yà vI nhãn dan phiic vii. Co khã näng iamb dao, chi 
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do; gucing mu, quy t và phát huy sue mnh tng hqp cüa tp th, cá 
nhân; thrçic can b, dâng viên, quân chüng nhân dan tin ttr&ng, tin nhim. 
Co kM nang nghiên cru, tham muu xây drng các van ban quy phm pháp 
1ut, dê xuât các giãi pháp thirc hin nhim vii quân 1 nhâ nuâc và các 
hot dng si1 nghip cüa Si Van hóa, The thao và Du ljch; lTnh virc van 
boa, truyên thông và the thao cüa Uy ban nhân dan huyn, thânh phô. 

5. Sfrc khOe, 
d tuôi 

Co dü src khOe d th?c hin nhim v11; báo dam tui b nhim theo 
quy djnh; có kinh nghim cong tác trong linh v1rc duqc bô nhim. 

6. Trirông hçrp 
không dii diu 
kin dr tuyên 

Can b, cong chuc, viên chuc dang trong th?ii hn xir 1 k 1ut, dang 
bj diêu tra, truy to, xét xu. Các trueing hçip bj cam dam nhim chüc vii 
theo quy djnh pháp 1u.t. 
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