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HƯỚNG DẪN 

Một số nội dung về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm 

 

1. Nguyên tắc xử lý kỷ luật 

Việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo nguyên tắc quy 

định tại Điều 2 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, trong đó lưu ý các nguyên tắc sau: 

- Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính hoặc hình thức kỷ luật Đảng 

thay cho hình thức kỷ luật hành chính; xử lý kỷ luật hành chính không thay cho 

truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu hành vi vi phạm đến mức bị xử lý hình sự. 

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật Đảng thì hình 

thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật Đảng (trừ 

trường hợp Nghị định quy định hình thức kỷ luật khác, không tương xứng với hình 

thức kỷ luật đảng) 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật Đảng, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị phải xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính (trừ các 

trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật quy định tại Điều 3 và các trường hợp được 

miễn trách nhiệm kỷ luật quy định tại Điều 4 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP). 

2. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

- Việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo thời hiệu, thời 

hạn theo quy định tại khoản 16 điều 1 sửa đổi, bổ sung điều 80 Luật Cán bộ, công 

chức năm 2008 và khoản 7 điều 2 sửa đổi, bổ sung điều 53 Luật Viên chức năm 

2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức năm 2019. 

- Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công 

chức, viên chức có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật. 

- Thời hạn xử lý kỷ luật là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm 

của cán bộ, công chức, viên chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan 

có thẩm quyền (Thời gian phát hiện hành vi vi phạm được căn cứ vào Bản án có 

hiệu lực của Toà án; Kết luận thanh tra, kiểm tra; văn bản của cơ quan điều tra... 

hoặc do cơ quan, cá nhân phát hiện trong quá trình quản lý. Thời hạn xử lý kỷ luật 

chính là thời gian cơ quan, đơn vị tiến hành quy trình xử lý kỷ luật được tính từ khi 

phát hiện hành vi vi phạm đến khi có quyết định xử lý kỷ luật). 

- Không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật đối với: 

+ Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với các trường hợp quy định tại 

Điều 3 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP; 
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+ Thời gian điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự (nếu có); 

+ Thời gian thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án về 

quyết định xử lý kỷ luật cho đến khi ra quyết định xử lý kỷ luật thay thế theo quyết 

định của cấp có thẩm quyền. 

3. Những trường hợp không phải thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật 

- Đã có kết luận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi vi phạm, 

trong đó có đề xuất hình thức kỷ luật. 

- Đã có quyết định xử lý kỷ luật Đảng (trường hợp đã có quyết định xử lý kỷ 

luật Đảng, nhưng hình thức kỷ luật Đảng không tương xứng với hình thức kỷ luật 

hành chính thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật quyết định việc thành 

lập Hội đồng xử lý kỷ luật để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với cán 

bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm). 

Lưu ý: Đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị Toà án kết 

án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc kết án về tội tham nhũng thì đương 

nhiên buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Trong 

thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định, bản án có hiệu lực 

pháp luật của Toà án, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ có văn bản đề xuất 

người có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc. 

4. Xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm 

quy định pháp luật về dân số (trong trường hợp sinh con thứ ba trở lên) 

Việc xử lý kỷ luật hành chính được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên 

chức vi phạm quy định pháp luật về Dân số (không phân biệt cán bộ, công chức, 

viên chức là Đảng viên hay không là Đảng viên), trừ các trường hợp không bị coi 

là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình theo quy định tại Điều 2 

Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số và Điều 1 Nghị định số 

18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ về sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị 

định số 20/2010/NĐ-CP; Điều 2 Quy định số 05-QĐ/TW ngày 28/8/2018 của Ban 

Chấp hành Trung ương và Điều 27 Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 

22/3/2018 của Uỷ Ban kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều 

trong Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật 

Đảng viên vi phạm (áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức là Đảng viên). 

5. Việc bỏ phiếu kín áp dụng hình thức kỷ luật 

- Việc bỏ phiếu kín là một trong các bước trong trình tự họp Hội đồng xử lý 

kỷ luật, do thành viên Hội đồng kỷ luật thực hiện và được thực hiện theo phương 

pháp tích phiếu. 

- Sau khi thực hiện xong các bước trong trình tự họp quy định, Hội đồng kỷ 

luật tiến hành thành lập Tổ kiểm phiếu trong số các thành viên tham dự tại cuộc 

họp (trừ cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm) và tiến hành bỏ phiếu 

kín thành 2 bước, cụ thể: 

+ Bước 1: Bỏ phiếu kín về việc có kỷ luật hay không có kỷ luật. 
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+ Bước 2: Trường hợp đa số phiếu kiến nghị kỷ luật thì bỏ phiếu về việc áp 

dụng hình thức kỷ luật. Phiếu đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật phải ghi đầy đủ 

các hình thức kỷ luật phù hợp với từng đối tượng theo quy định để thành viên Hội 

đồng kỷ luật khi lựa chọn sẽ tích vào ô tương ứng. 

Lưu ý: Việc kiểm phiếu phải do Tổ kiểm phiếu thực hiện và được lập thành 

Biên bản theo từng bước, có chữ ký của Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu và Chủ tịch Hội 

đồng kỷ luật. Chủ tịch Hội đồng kỷ luật công bố kết quả bỏ phiếu kín và thông qua 

Biên bản cuộc họp Hội đồng kỷ luật (có thể uỷ quyền cho thư ký Hội đồng kỷ luật 

thực hiện). 

Trên đây là một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện xử lý kỷ luật cán bộ, công 

chức, viên chức có hành vi vi phạm. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát 

sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về phòng Nội vụ huyện để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Viết Thuận 
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