
Phụ lục I 

TÀI LIỆU ÔN TẬP KIẾN THỨC CHUNG 

(Đính kèm Thông báo số 04/TB-HĐTDVC ngày  01 tháng 02 năm 2021 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương Trà Vinh) 
 

1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 

Điều 2. Viên chức 

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc 

tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ 

lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp 

1. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp. 

2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. 

3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc. 

4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao. 

5. Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc 

nhiệm vụ được giao. 

6. Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của 

pháp luật. 

7. Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 12. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến 

tiền lương 

1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức 

vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng 

phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải 

đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, 

lĩnh vực sự nghiệp đặc thù. 

2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác 

theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật 

và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi 

1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về 

lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết 

số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không 

nghỉ. 
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2. Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc 

trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm 

để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải 

được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng 

lương theo quy định của pháp luật. 

4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và 

được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức 

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam 

và pháp luật của Nhà nước. 

2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 

3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực 

hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết 

kiệm tài sản được giao. 

5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên 

chức. 

Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp 

1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian 

và chất lượng. 

2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. 

3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền. 

4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. 

5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau: 

a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; 

b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; 

c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân; 

d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp. 

6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp. 

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Những việc viên chức không được làm 

1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây 

bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. 

2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy 

định của pháp luật. 
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3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo 

dưới mọi hình thức. 

4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường 

lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với 

thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội. 

5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện 

hoạt động nghề nghiệp. 

6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc 

1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác 

định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ 

đủ 12 tháng đến 60 tháng. 

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng 

làm viên chức kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b 

và điểm c khoản 2 Điều này. 

2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên 

không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm 

việc không xác định thời hạn áp dụng đối với các trường hợp sau đây: 

a) Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020; 

b) Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 58 của Luật này; 

c) Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
 

2. Luật phòng chống tham nhũng ngày 20/11/2018 

Điều 2. Các hành vi tham nhũng 

1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; 
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g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; 

h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị hoặc địa phương vì vụ lợi; 

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; 

k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi; 

l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công 

vụ vì vụ lợi; 

m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm 

pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, 

thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. 

2. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, 

quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ 

chức mình vì vụ lợi. 

Điều 10. Nội dung công khai, minh bạch 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch theo quy định của pháp 

luật về các nội dung sau đây: 

a) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích 

hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong 

lực lượng vũ trang và công dân; 

b) Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy 

động từ các nguồn hợp pháp khác; 

c) Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của 

người có chức vụ, quyền hạn; 

d) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp 

quy định tại các điểm a, b và c khoản này mà theo quy định của pháp luật phải công 

khai, minh bạch. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân khác ngoài nội dung công khai, minh bạch quy định tại khoản 1 

Điều này còn phải công khai, minh bạch về thủ tục hành chính. 

Điều 11. Hình thức công khai 

1. Hình thức công khai bao gồm: 

a) Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

c) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; 



5 

 

d) Phát hành ấn phẩm; 

đ) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 

e) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; 

g) Tổ chức họp báo; 

h) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 

2. Trường hợp luật khác không quy định về hình thức công khai thì người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện một hoặc một số hình thức công khai 

quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này. Người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có thể lựa chọn thực hiện thêm hình thức công khai quy định tại 

điểm a và điểm h khoản 1 Điều này. 

Điều 24. Nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi 

vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và 

viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham nhũng. Việc 

luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy 

định về luân chuyển cán bộ. 

2. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp 

với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

3. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được 

công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

4. Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, 

công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức. 

5. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng đối với 

những người sau đây mà không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong 

cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; 

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công 

nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân. 

Điều 92. Xử lý người có hành vi tham nhũng 

1. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải 

bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi 

việc, chuyển công tác. 

2. Người có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của Luật này thì tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm, phải bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 



6 

 

3. Trường hợp người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật là người đứng đầu 

hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xem xét tăng hình 

thức kỷ luật. 

4. Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, 

tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần hạn chế thiệt hại, tự giác nộp 

lại tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng thì được xem xét 

giảm hình thức kỷ luật, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hoặc miễn 

trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

5. Người bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, công chức, viên chức mà 

bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên bị buộc thôi 

việc đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất 

quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 

 

3. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

Điều 2. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức 

1. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, 

hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức. 

2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ 

được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ 

thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 

tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm 

điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản. 

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của 

pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng 

không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật 

thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời 

gian làm việc thực tế của năm đó. 

4. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp 

loại chất lượng đảng viên. 

Điều 12. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
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1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

a) Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 

Nghị định này; 

b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch 

đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu 

quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức. 

2. Viên chức quản lý dạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng 

ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

a) Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điềm a 

khoản 5 Điều 3 Nghị định này; 

b) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký 

kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng 

tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao; 

c) Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chi 

tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức; 

d) 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá 

hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. 

Điều 15. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành 

nhiệm vụ 

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì 

xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: 

a) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, 

tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền; 

b) Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm 

việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo 

đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; 

c) Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong 

năm đánh giá. 

2. Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở 

mức không hoàn thành nhiệm vụ: 

a) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, 

tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền; 

b) Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm 

việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo 

đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; 
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c) Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ. 

d) Đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, 

tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

đ) Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong 

năm đánh giá. 

 

4. Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc 

ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức làm việc trong bộ 

máy chính quyền địa phương 

Điều 6. Quy định về việc chấp hành các quyết định đối với cán bộ, công 

chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ 

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành 

quyết định của cấp có thẩm quyền. Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm 

vụ phải phối hợp với cán bộ, công chức, viên chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị 

và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan để 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ có hiệu quả. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải chấp 

hành quyết định của cấp quản lý trực tiếp. Trường hợp có quyết định của cấp trên 

cấp quản lý trực tiếp thì cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện theo quyết định 

của cấp có thẩm quyền cao nhất, đồng thời có trách nhiệm báo cáo cấp quản lý trực 

tiếp của mình về việc thực hiện quyết định đó. 

Khi thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức 

phát hiện quyết định đó trái pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn thì phải báo 

cáo ngay với người ra quyết định. Trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định 

thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu 

trách nhiệm về hậu quả gây ra do việc thực hiện quyết định đó. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa 

phương cấp trên có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các quyết định của cán bộ, 

công chức, viên chức cấp dưới thuộc lĩnh vực được giao. Cán bộ, công chức, viên 

chức có trách nhiệm phát hiện và báo cáo kịp thời với người ra quyết định cùng cấp, 

cấp dưới hoặc người ra quyết định của cấp trên về những quyết định có căn cứ trái 

pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn thuộc lĩnh vực được giao. 

Điều 7. Quy định về giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và 

công dân khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ 

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao nhiệm vụ, công vụ để giải quyết 

các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân phải có trách nhiệm hướng dẫn 

công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm các 

yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được giải quyết đúng luật, đúng 
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thời gian quy định. Trường hợp công việc cần kéo dài quá thời gian quy định, cán 

bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thông báo công khai cho cơ quan, đơn vị, 

tổ chức và công dân có yêu cầu biết rõ lý do. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao nhiệm vụ, công vụ để giải quyết 

các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân phải chịu trách nhiệm về hành 

vi của mình theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 10. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong 

quan hệ nhiệm vụ, công vụ 

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm 

khi nhiệm vụ, công vụ do mình thực hiện gây ra hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động 

của cơ quan, đơn vị mình hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc vi phạm tới 

quyền lợi chính đáng, danh dự và nhân phẩm của công dân. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ 

chối sự phối hợp của những người trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, 

tổ chức có liên quan và của công dân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức không được che giấu, bưng bít và làm sai lệch 

nội dung các phản ảnh của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, 

đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc của công dân về những việc 

liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng quy 

định của pháp luật. 

 Điều 11. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi 

giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và của công dân 

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao giải quyết các yêu cầu của cơ 

quan, đơn vị, tổ chức và của công dân không được từ chối các yêu cầu đúng pháp 

luật của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm mất, hư hỏng hoặc làm sai 

lệnh hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân 

khi được giao nhiệm vụ giải quyết. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật 

công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức 

và công dân theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Các quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không 

được làm trong quan hệ xã hội 

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo 

danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động trong xã hội. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức không được sử dụng các tài sản, phương tiện 

công cho các hoạt động xã hội không thuộc hoạt động nhiệm vụ, công vụ. 
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3. Cán bộ, công chức, viên chức không được tổ chức các hoạt động cưới hỏi, 

ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức và các hoạt động khác của bản 

thân và gia đình vì mục đích vụ lợi.   

Điều 15. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong 

ứng xử nơi công cộng 

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được vi phạm các quy định về nội quy, 

quy tắc ở nơi công cộng; không được vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ 

tục tại nơi công cộng để bảo đảm sự văn minh, tiến bộ của xã hội. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức không được vi phạm các quy định về đạo đức 

công dân đã được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất 

thực hiện. 
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