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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM 

Số: 09/NQ-CĐVC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2017 

 

NGHỊ QUYẾT 

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11  

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM KHÓA IV                                                                                               

V/v thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức 

“Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” 

          

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 Cuéc vËn ®éng x©y dùng ngêi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chức “Trung thµnh, 

s¸ng t¹o, tËn tôy, g¬ng mÉu”, do Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn Viªn chøc ViÖt 
Nam (khãa I) phát động, tại kú häp thø 6, ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 1999 đã qua 18 

năm triển khai thực hiện; quá trình đó luôn nhận đîc sù quan t©m lãnh đạo, chỉ 

đạo cña các đồng chí lãnh đạo §¶ng, Nhà nước, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt 

Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; sù hưởng ứng, 

nhiệt tình cña ®«ng ®¶o c¸n bé, c«ng chøc, viªn chức vµ ®oµn viªn c«ng ®oµn đã 

thu được nhiều kết quả, gãp phÇn quan trọng vào n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ, 

tinh thÇn thi ®ua yªu níc, ý thøc rÌn luyÖn, phÈm chÊt ®¹o ®øc, n¨ng lùc c«ng 
t¸c, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, viªn chức, ®¸p øng yªu 

cÇu ngµy cµng cao cña thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc 
và hội nhập quốc tế. Từ Cuộc vận động do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát 

động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đưa vào nghị quyết Đại hội IX, X, 

XI Công đoàn Việt Nam và trở thành cuộc vận động chung của cả hệ thống 

Công đoàn Việt Nam.  

  Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của giai đoạn mới, tiếp tục 

thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về “xây 

dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển và hành động”. 

Tại hội nghị lần thứ 11 (ngày 13 tháng 7 năm 2017), Ban Chấp hành Công 

đoàn Viên chức Việt Nam khóa  IV đã thống nhất sửa đổi tên gọi, bổ sung tiêu 

chí Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn 

mới là “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” (sau đây gọi tắt là 

Cuộc vận động). 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG TIÊU CHÍ VÀ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP  

1. Mục tiêu 

Thông qua Cuộc vận động góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức có phẩm chất chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có 

tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân; tích cực tham gia cải cách 

hành chính, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng 

giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh; xây dựng Đảng, xây dựng 

Nhà nước trong sạch vững mạnh. 
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2. Các nội dung tiêu chí cụ thể 

2.1. Nội dung “Trung thành” 

2.1.1. Trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc; Kiên 

định lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách 

mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn; 

2.1.2. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao giác ngộ chính trị; Kiên 

quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 

2.1.3. Nói và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

2.2. Nội dung “Trách nhiệm” 

2.2.1. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đến cùng về những việc 

làm của mình theo chức trách được phân công đạt kết quả tốt nhất; 

2.2.2. Thực hiện cải cách hành chính; Tận tụy phục vụ nhân dân, tổ chức, 

doanh nghiệp; 

2.2.3. Không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ; Thực hiện công việc đúng pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ và 

yêu cầu nhiệm vụ. 

2.3. Nội dung “Liêm chính”  

2.3.1. Luôn coi việc công, lợi ích tập thể lên trên việc riêng, lợi ích cá 

nhân; luôn tôn trọng và giữ gìn của công và của dân;  

2.3.2. Thẳng thắn, trung thực, không cục bộ, bản vị, sống trong sạch, 

không lợi ích nhóm; không lợi dụng vị trí, chức vụ gây phiền hà, sách nhiễu; 

2.3.3. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

2.4. Nội dung “Sáng tạo” 

2.4.1. Nghiên cứu và vận dụng các tri thức, lý luận khoa học, kinh nghiệm 

thực tiễn một cách hiệu quả. 

2.4.2. Vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước vào trong hoạt động thực tiễn; 

2.4.3. Kế thừa và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, 

tiếp thu sáng tạo tinh hoa tri thức của nhân loại. 

3. Nhiệm vụ và giải pháp 

3.1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về mục đích, ý 

nghĩa, nội dung, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và tổ chức thực hiện 

Cuộc vận động trong toàn hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.  

3.2. Căn cứ vào nội dung, tiêu chí Cuộc vận động, hàng năm các đơn vị có 

kế hoạch triển khai phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, 

cơ quan, đơn vị. 
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