BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA
*
Số 02-HD/UBKTTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 29 thảng 11 năm 2021

HƯỚNG DẪN
thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm
- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII;

- Căn cứ Quy định số 37-QD/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành
Trung ương về những điều đảng viên không được làm;

ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định như sau:

I. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
Điều 1. Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cưoĩig lĩnh chính trị,
Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của
Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.
Đảng viên không được:

1. Phát ngôn, trả lời phỏng vấn, viết bài cho báo chí, trang thông tin điện tử
(kể cả báo chí nước ngoài), sử dụng không gian mạng để đăng tải, bình luận, chia
sẻ thông tin những nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị
quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng và chính sách,
pháp luật của Nhà nước.

2. Thực hiện không nghiêm, không đúng, không đầy đủ hoặc không chỉ đạo,
triển khai thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy
định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng, của tổ chức đảng cấp trên và
cấp mình.
3. Làm những việc pháp luật cấm hoặc pháp luật chưa quy định khi chưa
được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Điều 2. Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng;
tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận
Tố quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà
nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.

Đảng viên không được:

1. Không chấp hành hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ các nguyên
tắc tổ chức và hoạt động của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.
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2. Tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử người khác vào các chức danh của tổ chức
nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng
được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ mà theo quy định phải do cấp ủy, tổ chức
đảng có thẩm quyền giới thiệu.

Điều 3. Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân,
cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức,
thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền,
quan liêu, xa rời quần chúng.
Đảng viên không được:

1. Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
cưong lĩnh, chủ trưong, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định,
kết luận của Đảng. Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, hoài nghi; phụ họa theo
những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, đòi thực hiện "tam quyền phân lập",
"xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng", đòi "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang"...;
giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
2. Không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm, không đầy đủ trách nhiệm
nêu gương theo quy định của Đảng. Thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để
áp đặt, họp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của
cá nhân lên trên lợi ích của tập thể. Chạy theo mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn
để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, cho nhóm lợi ích mà bỏ qua những mục
tiêu, lợi ích dài hạn của tập thể, cộng đồng và đất nước.
3. Đoàn kết xuôi chiều, nể nang, né tránh, ngại va chạm, im lặng, không đấu
tranh hoặc phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc; bao che, giấu diếm vi
phạm, khuyết điểm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức; không bảo vệ
nhân tố tích cực, cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

4. Độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, không tôn trọng ý kiến của tập thể.
Quan liêu, xa rời thực tế, không sâu sát công việc, không nắm chắc tình hình trong
cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị. Không gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến
góp ý của đồng nghiệp tại cơ quan, đơn vị và của quần chúng nhân dân; không giữ
mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Điều 4. Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài
liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố;
tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán
phát thông tin, tài liệu dưói mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan
điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước.
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Đảng viên không được:

1. Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, chia sẻ, đăng những thông tin, tài
liệu mật được quy định tại danh mục bí mật của Đảng và Nhà nước; những việc
chưa được phép công bố theo quy định, làm tổn hại đến Đảng, lợi ích quốc gia
(gồm: những thông tin, tài liệu, dữ liệu thuộc về chủ trương, đường lối, chính sách,
nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng, Nhà nước đang trong quá trình
nghiên cứu, soạn thảo hoặc đã hoàn thành nhưng chưa được cơ quan có thâm
quyền cho phép công bố; các tài liệu lưu hành nội bộ hoặc hạn chế lưu hành. Các
tài liệu, thông tin về những vụ việc liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên
đang trong quá trình thẩm tra, xác minh hoặc đã được tổ chức đảng có thẩm quyền
xem xét, kết luận nhưng chưa được phép công bố...).
2. Tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc ủng hộ, bao che, tiếp tay, tổ chức, lôi
kéo, xúi giục, ép buộc người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu trên
không gian mạng, tờ rơi, đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước
và nước ngoài dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điếm trái với
chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều 5. Viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, cho đăng
tải tin, bài sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy
định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học,
nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính
kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, bài nói, phỏng
vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định.
Đảng viên không được:
1. Viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, cho đăng tải tin,
chia sẻ tin bài, hình ảnh sai sự thật, không đúng thực tế hoặc không đúng các quy
định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt những nội dung liên quan
đến vụ án hoặc tuỳ tiện quy kết về tội danh, mức án trước khi toà án ra phán quyết;
đăng tin sai nhưng không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định.

2. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát, chia sẻ trên mạng xã hội các tác
phẩm, công trình văn học, nghệ thuật, bài viết, bài nói, bài phỏng vấn, hồi ký,
tranh, phim, ảnh và các ấn phẩm không lành mạnh, không đúng sự thật dưới mọi
hình thức có nội dung và tính chất sau đây:
a) Kích động chống Đảng, chống Nhà nước, chống chế độ, phá hoại khối đại
đoàn kết toàn dân tộc.
b) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, chiến tranh tâm lý,
gây hận thù giữa các dân tộc, các tôn giáo, gây hoài nghi, hoang mang trong nhân
dân; truyền bá lối sống cơ hội, thực dụng, trái đạo lý.
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c) Xuyên tạc lịch sử, độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của
Tổ quốc, phản ánh không đúng sự thật về Đảng, Nhà nước, dân tộc Việt Nam, các
tổ chức, cá nhân; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và công lao của cá nhân
lãnh tụ đối với sự nghiệp cách mạng; xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự
của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư của cá nhân.
d) Phản ánh những vấn đề về lịch sử của Đảng, Nhà nước sai sự thật hoặc
chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công khai hoặc công bố.
đ) Truyền bá văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, có tính chất mê tín, dị đoan, trái
với thuần phong mỹ tục Việt Nam (diễn thuyết, mua, bán, in, sao, tàng trữ, tán phát,
tuyên truyền bằng sách, ấn phẩm, băng, đĩa, phim, ảnh và các loại thiết bị khác).

Điều 6. Tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt; cùng ngưòi khác viết, ký
tên trong đon tố cáo; viết đom tố cáo giấu tên, mạo tên. Gửi, tán phát đom
khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến noi không có thẩm quyền giải quyết.
Đe doạ, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy
định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý; kích
động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.
Đảng viên không được:
1. Tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt làm mất, ảnh hưởng đến uy tín, danh
dự của tổ chức, cá nhân, như: Tạo dựng sự việc không có thật hoặc xuyên tạc sự
việc; tố cáo dưới dạng tờ rơi, sử dụng mạng xã hội để nói xấu, bình luận, đăng tải
thông tin, hình ảnh sai sự thật, lan truyền tin nhắn làm ảnh hưởng đến uy tín, danh
dự của tổ chức, cá nhân. Viết đơn khiếu nại, tố cảo giấu tên, mạo tên (ký tên người
khác hoặc ký tên người không có hoặc không đúng với địa chỉ), viết đơn đưa cho
người khác ký tên.

2. Tổ chức, tham gia, ủng hộ vật chất, cổ vũ tinh thần hoặc kích động, xúi
giục, mua chuộc, lôi kéo, cưỡng ép tổ chức, cá nhân tố cáo, khiếu nại dưới mọi
hình thức.

3. Cố ý gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến những
nơi không có thẩm quyền giải quyết hoặc nơi không có thẩm quyền chỉ đạo, giải
quyết theo quy định.
4. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định
của Đảng và pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo, phê
bình, góp ý.

5. Có hành vi mua chuộc, đe dọa, trả thù, trù dập, xúc phạm đối với người đã
phát hiện, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực (gồm cả các thành viên trong gia
đình, người thân) hoặc người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 7. Tổ chức, tham gia các tổ chức, hội trái quy định của Đảng, pháp
luật của Nhà nước; biểu tình, tụ tập đông người gây mất trật tự, an ninh.

Đảng viên không được:

1. Tổ chức, tham gia hoặc ủng hộ, vận động, xúi giục, ép buộc người khác
tham gia các tổ chức, hội, nhóm, câu lạc bộ, diễn đàn,... không đúng quy định của
Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Tổ chức, tham gia hoặc xúi giục, kích động, lôi kéo, tuyên truyền, vận
động, tiếp tay, ép buộc người khác tham gia biểu tình, tụ tập đông người trái quy
định của pháp luật, gây mất an ninh, trật tự.
Điều 8. Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất
đoàn kết nội bộ. Lọi dụng việc phản ánh, góp ý kiến đối vói Đảng, Nhà nước đế
đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện đối vói tổ chức, cá nhân.

Đảng viên không được:
1. Tổ chức, tham gia, xúi giục, vận động, mua chuộc, đe dọa, lôi kéo, tập họp
đảng viên, quần chúng mang tính chất cục bộ địa phương, bè phái, dòng họ, nhóm
lợi ích nhằm tranh giành lợi ích kinh tế, chính trị, vị trí công tác, chức vụ trong bầu
cử, lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ của Đảng, Nhà nước, Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh
nghiệp một cách không chính đáng hoặc làm mất uy tín của tổ chức, cá nhân.

2. Lợi dụng quyền phê bình, tự do ngôn luận, báo chí, diễn đàn, câu lạc bộ...
để phát ngôn hoặc nhân danh việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng, Nhà nước để
nhận xét, bình luận, đánh giá mang tính đả kích, vu cáo, xúc phạm đối với tổ chức
và cá nhân.

Điều 9. Báo cáo, lập hồ sư, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập
không trung thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không họp
pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và
mua bán tài sản ử nưức ngoài trái quy định.
Đảng viên không được:
1. Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không đúng, không đầy
đủ, không cụ thể, không rõ ràng; che giấu, tẩy xoá, thêm bớt, thay đổi tài liệu,
thông tin trong hồ sơ, hoặc kê khai không đúng quy định về nội dung, thời gian,
thời điểm, người và nơi quản lý hoặc thủ tục xác nhận.

2. Kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định của
pháp luật về số lượng, chủng loại, giá trị và biến động của tài sản, thu nhập; giải
trình nguồn gốc thu nhập, tài sản tăng thêm không đúng, không đầy đủ.
Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc kê khai, công khai, kiểm soát tài
sản, thu nhập không đúng quy định về nội dung, thời gian; tổng hợp báo cáo kết
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quả về xác minh tài sản, thu nhập không chính xác, không đúng thời hạn theo quy
định, yêu cầu của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

3. Sử dụng hoặc có hành vi bao che, giúp đỡ cho người khác kê khai, sử dụng
văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không họp pháp để dự thi tuyển, xét tuyển,
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận
chính trị, thi/xét nâng ngạch, thi/xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp để được bổ
nhiệm, đề cử, ứng cử, bầu cử vào các vị trí, chức danh cao hơn, phong tặng hoặc
công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước.

4. Nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài
khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài không báo cáo, kê khai với tổ chức đảng
quản lý trực tiếp, không đúng quy định của pháp luật.
Điều 10. Chủ trì, tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái quy định
của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện không đúng quy định trong
quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, tài chính, tài sản của
Đảng, Nhà nước.
Đảng viên không được:

1. Chủ trì, tham mưu, thẩm định, đề xuất, phê duyệt, tham gia ban hành các
cơ chế, chính sách, quyết định của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trái với
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy
chế, kết luận của Đảng, quy định của pháp luật.
2. Thực hiện không nghiêm, không đúng, không đầy đủ các quy định của
Đảng và pháp luật của Nhà nước hoặc quy định của cơ quan, tổ chức mà mình là
thành viên trong quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, tài chính,
tài sản, về:
a) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất,
chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, xác
định nghĩa vụ tài chính về đất đai, quản lý hồ sơ địa chính, ra quyết định hành
chính trong quản lý đất đai; mua bán trái phép, sử dụng không đúng mục đích đất
được giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các quy định khác về quản
lý, sử dụng đất.
b) Quản lý nhà, trụ sở làm việc, tài sản, vốn (cổ phần hóa, thoái vốn, góp vốn
liên doanh, liên kết, huy động vốn và thực hiện hoạt động cho vay vốn tín dụng...),
tài chính của Đảng và Nhà nước.

c) Tham mưu, thẩm định, phê duyệt, quyết định danh mục đầu tư, chủ trương
đầu tư, dự án, đấu thầu dự án, cấp phát, thanh toán vốn,... và những nội dung quản
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lý nhà nước khác về đầu tư công, đầu tư có nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước,
kinh doanh bất động sản.

d) Tham mưu, thẩm định, phê duyệt, quyết định quy hoạch xây dựng, quản lý
quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình, giấy phép xây
dựng,...; về quản lý, sử dụng nhà ở và các nội dung quản lý nhà nước khác về xây
dựng, nhà ở.

đ) Quyết định, cho phép nghiên cứu, thăm dò, khai thác,... tài nguyên, khoáng
sản, khai thác hoặc tham gia các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; đánh
giá tác động môi trường... và các nội dung quản lý nhà nước khác về tài nguyên,
khoáng sản và bảo vệ môi trường.
e) Quy hoạch rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, giao rừng, giao đất trồng
rừng; quản lý, bảo vệ rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng,...; vận chuyển, tiêu thụ,
nuôi nhốt, sử dụng làm thức ăn hoặc có hành vi gây hại đến động, thực vật quý
hiếm thuộc danh mục cấm của Nhà nước và các nội dung quản lý nhà nước khác
về lâm nghiệp.

g) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, ủng hộ, hỗ trợ, từ thiện, an
sinh xã hội; hoạt động cứu trợ, cứu nạn.
Điều 11. Vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật khi thực
hiện nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do
mình trực tiếp quản ỉý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí,
tiêu cực và các vi phạm khác.
- Không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
- Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột
mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình
để trục lợi.

- Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng
tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu
cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Đảng viên không được:
1. Vi phạm các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; quy tắc,
chuẩn mực đạo đức của ngành, nghề mình đang làm việc, công tác. Không chấp
hành sự phân công của tổ chức, kén chọn chức danh, vị trí công tác, chọn việc dễ,
né tránh hoặc bỏ việc khó; làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; gây khó khăn,
phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc để trục lợi; không khách quan
trong việc sử dụng các nguồn lực, đánh giá các vấn đề thuộc quyền quản lý.

2. Là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị nhưng thiếu trách
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nhiệm, không nắm chắc, nắm rõ tình hình nội bộ; không giao hoặc giao việc cho
cấp dưới không cụ thể rõ ràng; thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện công
việc, nhiệm vụ được phân công; không có các biện pháp cần thiết để phòng ngừa,
ngăn chặn các hành vi vi phạm có thể xảy ra.
3. Biết mà không báo cáo hoặc cố tình báo cáo, phản ánh không đúng, không
đầy đủ, không khách quan, không kịp thời các vi phạm; để xảy ra mất đoàn kết tại
cơ quan, đơn vị, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách; không xử lý, ngăn
chặn kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bao che, dung túng, tiếp
tay cho cấp dưới vi phạm.
4. Có hành vi can thiệp, tác động, đe dọa, gây sức ép... để giúp bố, mẹ, vợ
(chồng), con (con đẻ, con nuôi), anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) và người
khác được tham gia, thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kinh doanh và các
ưu đãi không đúng quy định (thuế, thu tục sản xuất, kinh doanh, mua bán cổ
phần...).

5. Lợi dụng chủ trương của Đảng về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng
động, sáng tạo vì lợi ích chung để tham mưu, đề xuất, quyết định, thực hiện thí
điểm các đề án nhằm mục đích tham nhũng, tiêu cực hoặc bao che cho việc làm sai
trái của tổ chức, cá nhân.

Điều 12. Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp,
tác động dưói mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người
khác được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề cử,
ứng cử, khen thưởng, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện
chế độ, chính sách cán bộ trái quy định.
Đảng viên không được:
1. Có hành vi chạy chức, chạy quyền, can thiệp, tác động, gây sức ép; dùng
vật chất hoặc các hình thức khác để tác động đến cá nhân, tổ chức có trách nhiệm
giải quyết công việc để bản thân hoặc người khác được tuyển dụng, quy hoạch,
luân chuyển, được bầu, chỉ định, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, phong tặng danh
hiệu, chức danh, học hàm, học vị, đề cử, ứng cử, khen thưởng, đi học, đi nước
ngoài, thực hiện chính sách cán bộ trái quy định.

2. Thực hiện không nghiêm, không đúng, không đầy đủ nguyên tắc, thủ tục,
quy trình về công tác cán bộ; làm sai lệch hoặc tự ý sửa chữa tài liệu, hồ sơ đảng
viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nhận xét, đánh giá cán bộ
không có căn cứ, thiếu trung thực, không khách quan. Không xử lý hoặc xử lý
không đúng quy định cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động
thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, quy định của ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi công tác, học tập.
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Điều 13. Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra,
kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu
nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng,
pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để
giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác.

Đảng viên không được:
1. Thực hiện không nghiêm, không đúng, không đầy đủ các quy định (quy
trình, thủ tục, phương pháp nghiệp vụ) để làm thay đổi, sai lệch kết luận, kết quả
kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hoặc
xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Tham mưu, đề xuất, quyết định giảm trách nhiệm, giảm án, giảm tội, bỏ lọt
tội phạm, giảm hình phạt, mức phạt, mức bồi thường vật chất, thời gian thi hành,
chấp hành án, xét ân xá... cho người khác không đúng quy định.
3. Thực hiện không nghiêm, không đúng, không đầy đủ các quy định của
pháp luật trong việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các biện pháp
ngăn chặn (bắt, tạm giữ, tạm giam, tha...) trong quá trình đấu tranh phòng, chống
tội phạm.

4. Thay đổi, kéo dài thời hạn, thời gian kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm
toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xử lý vi phạm mà không có lý do chính
đáng; sử dụng kết luận, biên bản và các thông tin có liên quan không có trong quy
trình, quy định để gây áp lực, vòi vĩnh tổ chức, cá nhân dưới mọi hình thức. Tạm
giữ tiền, tài sản không đúng quy định.
5. Chậm giải quyết hoặc không giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ cáo, khởi kiện,
đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, tin báo tố giác tội phạm theo quy định của
pháp luật; bao che, tiếp tay, dung túng hoặc không xử lý đối với các hành vi vi
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình hoặc không yêu cầu
khắc phục hậu quả vi phạm theo quy định của pháp luật.
6. Có hành vi chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập, khống chế, vu
khống người làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy
tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 14. Tham ô, đưa, nhận, môi giói hối lộ hoặc lọi dụng vị trí công tác
để môi giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện
thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật.
Đảng viên không được:
1. Chiếm đoạt tài sản của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức kinh tế mà mình được giao phụ trácii, quản lý.
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2. Nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ dưới mọi hình thức; tiếp tay, bao
che, dung túng cho việc đưa, nhận, môi giới hối lộ; gợi ý, đòi hỏi tổ chức, cá nhân
đưa chi phí ngoài quy định trong giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ công.
3. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện cho việc chuyển đổi các khoản lợi
nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi vi phạm pháp luật trở thành tiền và
các tài sản có nguồn gốc họp pháp.

4. Tổ chức, tham gia việc huy động vốn, tài sản và cho vay trái quy định của
pháp luật.

Điều 15. Tặng, nhận quà dưói mọi hình thức để tác động đến tổ chức,
người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lọi riêng cho bản thân
hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.
Đảng viên không được:
Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách
nhiệm quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan,
doanh nghiệp trong những việc sau:
1. Ban hành chính sách, chế độ; phê duyệt dự án; bổ nhiệm, đề bạt chức vụ,
thăng quân hàm, chuyển đổi vị trí công tác, thay đổi tội danh, mức án, hình thức kỷ
luật; quyết định cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy phép, khen thưởng, công nhận hoặc
xác nhận học hàm, học vị, danh hiệu, sửa điểm, nâng điểm các kỳ thi...

2. Quyết định, biểu quyết trong việc thông qua, phân bổ các nguồn lực như
ngân sách, tài nguyên, nhân lực, vốn đầu tư; nâng cấp, mở rộng cơ sở, quy mô, chỉ
tiêu đào tạo, dạy nghề...
3. Quyết định thay đổi quy hoạch, dự án, đề án; chuyển đổi mục đích và
quyền sử dụng đất, rừng; cấp giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản; thay đổi
mục đích sử dụng công trình, vốn đầu tư, sản xuất, kinh doanh...

Điều 16. Không thực hành tiết kiệm; để xảy ra thất thoát, lãng phí trong
việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; mua sắm, quản lý, sử dụng tài
sản công trái quy định.
Đảng viên không được:
1. Dùng tiền ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước,
quỹ khen thưởng, phúc lợi của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có vốn nhà
nước, nguồn hỗ trợ, tài trợ để:
a) Chi tiêu không đúng nội dung, mục đích, yêu cầu.

b) Thăm viếng, tiếp khách, thưởng, biếu, tặng, cho, chiếm giữ, cho vay dưới
mọi hình thức trái quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
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2. Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng tài sản công vượt tiêu
chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc chưa được cơ
quan có thẩm quyền cho phép.
3. Chiếm hữu, định đoạt, sử dụng trái phép tài sản công (vào mục đích cá
nhân, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, khai thác tài sản công...), hủy hoại
hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

4. Xử lý tài sản công trái quy định của pháp luật hoặc chưa được cơ quan có
thẩm quyền cho phép. Không thực hiện đấu thầu, đấu giá với các trường họp đầu
tư xây dựng, mua sắm, cho thuê, bán tài sản công mà theo quy định phải thực hiện
đấu thầu, đấu giá.

5. Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản không đúng
quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch đã được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt làm thay đổi, kéo dài thời gian thi công, xây dựng, mua sắm gây
thất thoát, lãng phí.
Điều 17. Can thiệp, tác động để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột
mình, bên vợ (chồng), bản thân và người khác đi du lịch, học tập, chữa bệnh
bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh vực
theo dõi, quản lý.
Đảng viên không được:
1. Can thiệp, tác động gây sức ép, gây ảnh hưởng để bản thân hoặc tạo điều
kiện để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh chị em ruột mình, bên vợ (chồng) và người
khác đi du lịch, học tập, hội thảo, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, chữa bệnh ở
trong nước và nước ngoài bằng nguồn tài trợ của tổ chức trong nước, tổ chức, cá
nhân nước ngoài liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, theo
dõi, quản lý.

2. Lợi dụng uy tín của tổ chức, sự ảnh hưởng của cá nhân là lãnh đạo trong
các tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị, xã hội; người có
quyền giải quyết về tài chính, tài sản, cấp giấy phép, xét duyệt dự án về công tác
cán bộ, chế độ, chính sách, an sinh xã hội; biết mà không ngăn cản để vợ (chồng),
con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) tác động để trục lợi cho mình,
người thân hoặc cho người khác.

Điều 18. Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; sử dụng các
chất ma tuý; sử dụng rượu, bia không đúng quy định hoặc đến mức bê tha và
các tệ nạn xã hội khác.
Tổ chức việc cưói, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình xa
hoa, lãng phí hoặc nhằm mục đích vụ lọi.
Thờ O’, vô cảm vói các hành vi sai trái trong xã hội; có hành vi bạo lực
trong gia đình; vi phạm chính sách dân số; sống chung vói người khác như VỌ’
chồng; vi phạm quy định về kết hôn vói ngưòi nước ngoài.
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Đảng viên không được:

1. Tổ chức, tham gia đánh bạc, lôi kéo, xúi giục, kích động người khác tham
gia đánh bạc dưới mọi hình thức.
2. Sử dụng các chất ma túy, các chất gây nghiện, chất hướng thần khác (trừ
trường hợp được bác sỹ chỉ định để chữa bệnh).
3. Uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc; trong sinh hoạt hàng ngày tới
mức bê tha, mất tư cách; không làm chủ được hành vi ảnh hưởng đến an ninh, trật
tự, an toàn giao thông hoặc có hành vi thiếu văn hoá.

4. Có lối sống trụy lạc, sa đọa, suy đồi đạo đức hoặc có hành vi trái với chuẩn
mực đạo đức tác động xấu đến cá nhân, gia đình và xã hội.

5. Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình
(ngày lễ, tết, sinh nhật, lên chức, mừng nhà mới, mừng thọ, chuyển công tác,...)
một cách phô trương hình thức, lãng phí gây phản cảm, bức xúc trong xã hội. Lợi
dụng việc cưới, việc tang và các sự kiện khác để vụ lợi hoặc đem lại lợi ích riêng
cho bản thân, gia đình hoặc cho người khác.
6. Im lặng, bàng quan để sự việc xấu xảy ra miễn là không đụng chạm đến lợi
ích của bản thân, gia đình, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.
7. Có hành vi bạo lực hoặc che giấu, dung túng, cản trở việc ngăn chặn các
hành vi bạo lực về thể chất và tinh thần (đánh đập, hành hạ, ngược đãi, xua đuổi,
ngăn cản,...) đối với người thân trong gia đình.

8. Vi phạm chính sách dân số; sống chung với người khác (không phải vợ,
chồng mình) như vợ chồng.
9. Kết hôn hoặc có con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định
cư ở nước ngoài mà không báo cáo trung thực với tổ chức đảng quản lý trực tiếp và
chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 19. Mê tín, hoạt động mê tín; ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất
họp pháp hoặc lọi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lọi.
Đảng viên không được:
1. Có hành vi mê tín dị đoan, rải, đốt đồ mã (tiền, vàng, bạc, phương tiện, vật
dụng, hình người, động vật,...) với số lượng lớn, gây lãng phí, ô nhiễm môi trường,
cháy, nổ...
2. Bao che, tiếp tay cho các hoạt động mê tín, dị đoan. Xem số, xem bói, yểm
bùa, trừ tà và những việc mê tín dị đoan khác (tin vào thần linh, ma quỷ, những
việc không có thật do tin đồn nhảm nhí mà có); hành nghề đồng cốt, thầy cúng,
thầy bói.

3. Tổ chức, tham gia hoặc vận động, ủng hộ cho cá nhân, tổ chức lập mới và
xây dựng đền, chùa, miếu thờ, điện thờ, nơi thờ tự của các tôn giáo khi chưa được
phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
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4. ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất họp pháp; tham gia các tổ chức do tôn
giáo lập ra khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

a) Trực tiếp ủng hộ hoặc vận động tổ chức, cá nhân khác ủng hộ dưới mọi
hình thức cho các hoạt động tôn giáo trái quy định. Lợi dụng vấn đề "dân chủ",
"nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo" để gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

b) Tổ chức, vận động, lôi kéo, xúi giục, mua chuộc, ép buộc người khác
tham gia tôn giáo bất họp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra hoặc các
hoạt động do các tôn giáo tổ chức khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền cho phép.

II. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1. cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp:

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quy
định của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn của ủy ban Kiểm tra Trung
ương về những điều đảng viên không được làm.
1.2. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới, đảng
viên chấp hành nghiêm chỉnh Quy định và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện (sơ
kết hằng năm, tổng kết 5 năm) gửi cấp uỷ, ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên.

2. Đảng viên có trách nhiệm gương mẫu chấp hành quy định của Đảng,
pháp luật của Nhà nước và Quy định, Hướng dẫn về những điều đảng viên không
được làm. Đối với nội dung chưa được hướng dẫn trong Quy định này thì căn cứ
vào các quy định của Trung ương để thực hiện.
3. Đảng viên vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm
phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

4. Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo cáo ủy ban Kiểm tra
Trung ương xem xét, quyết định. /2——

Nơi nhận:
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,
- Các ban đảng, BCSĐ, đảng đoàn trực thuộc TW,
- Các đảng ủy đon vị sự nghiệp TW,
- UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,
- Các đồng chí Thành viên úy ban,
- Các đồng chí Thư ký Chủ nhiệm,
- Các vụ, đon vị thuộc Cơ quan,
- Lun: VT,LT-CNTT, Vụ NC (15b).

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM

