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VẦN PHÒNG TÌNH ỦY QUẢNG NINH 

SăSẾẳaé _ _x HƯỞNG DÀN 
thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 

của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm 

- Căn cứ Điều lệ Đảng; 

- Căn cứ Quy chế làm việc của ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; 

- Căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ 
luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; 

ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một sổ điều trong Quy 
định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm như sau: 

I. Quy định chung 

1. Nguyên tắc xử lỷ kỷ luật (Điều 2) 

1.1. Trường hợp xem xét kỷ luật theo đề nghị của tổ chức đảng cấp dưới 
đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, tổ chức đảng có thẩm quyền phải 
xác minh, làm rõ vi phạm trước khi xem xét, quyết định hoặc đề nghị xem xét 
kỷ luật. 

1.2. Thời gian chấp hành quyết định kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên 
khi có quyết đmh thay đổi hình thức kỷ luật được tính cả thời gian đã chấp hành 
của các quyết định kỷ luật trước đó (tính đủ 12 tháng). 

2. Giải thích từ ngữ (Điều 3) 

Trách nhiệm của đảng viên (kể cả cấp ủy viên): 

- Trách nhiệm của người đứng đầu là trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của 
tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ 
chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

- Trách nhiệm trực tiếp là ừách nhiệm của đảng viên trực tiếp thực hiện 
nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện mà có vi phạm. 

- Trách nhiệm liên đới là trách nhiệm của đảng viên cùng chịu trách nhiệm 
về vi phạm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc khi trong cơ 
quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới trực tiếp phụ trách, cán bộ dưới quyền trực tiếp 
quản lý, phụ trách có vi phạm. 
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5. Thời hiệu kỷ luật (Điều 4) 

3.1. Thời điềm xảy ra hành vi vi phạm phải được tổ chức đảng có thẩm 
quyền xem xét, làm rõ, kết luận. 

a) Đối với vi phạm mà xác định được thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm 
thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt. 

b) Đối với vi phạm mà không xác định được thời điểm chấm dứt hành vi vi 
phạm thi thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm. 

3.2. Không tính vào thời hiệu xử lý kỷ luật đối với; 

a) Thời gian chưa xem xét, xử lý kỷ luật đối với các trường hợp quy định 
tại điểm a, b, d khoản 14 Điều 2 Quy định số 69-QĐ/TW. 

b) Thời gian điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự (nếu có). 

4. Tinh tiết tăng nặng mức kỷ luật (Điều 6) 

4.1. Tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nhiều lần hoặc bị kỷ luật nhiều lần là 
vi phạm hoặc bị kỷ luật từ lần 2 trở lên, tính cả vi phạm hoặc bị kỷ luật trước đó 
về hành chính, đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. 

4.2. Vi phạm có tổ chức là vi phạm có sự cấu kết, bàn bạc, thống nhất giữa 
những tổ chức đảng hoặc đảng viên cùng vi phạm. 

11. Kỷ luật tổ chức đảng vi phạm 

1. Vi phạm chủ trương, quy định của Đảng (Điều 8) 

1.1. Không xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hoặc có xây dựng 
nhưng không triển khai thực hiện; không ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 
việc đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự 
chuyển hóa theo thẩm quyền. 

1.2. Không lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; không phân công cho các 
thành viên trong tổ chức đảng phụ trách lĩnh vực, địa bàn chỉ đạo, đôn đốc, 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên 
thuộc phạm vi quản lý. 

2. Vi phạm việc ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước (Điều 9) 

2.1. Không cụ thể hóa việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện 
chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực 
công tác, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đon vị thành kế hoạch, 
chương trình hành động và các văn bản chỉ đạo theo quy định. 
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2.2. Không phân công rõ nhiệm vụ cho tổ chức và cá nhân để triển khai 
thực hiện; không tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; không sơ 
kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện. 

3. Vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng (Điều 10) 

Không giữ vai trò lãnh đạo, để nội bộ mất đoàn kết, làm giảm sút ý chí 
chiến đấu trong các trường họp sau: 

- Mâu thuẫn giữa các đảng viên, cấp ủy viên trong tổ chức đảng đến mức 
chia rẽ, bè phái, đối phó, bôi nhọ danh dự, tố cáo bịa đặt, vu khống lẫn nhau, đố 
kỵ, không tổ chức họp lãnh đạo theo quy định. 

- Đấu tranh tự phê bình và phê bình không mang tính xây dựng, thấy đúng 
không bảo vệ, sai không đấu tranh, vì lợi ích cục bộ, "lợi ích nhóm" hoặc thủ 
tiêu tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. 

4. Vi phạm quy định về phòng, chống tội phạm (Điều 19) 

4.1. Không chỉ đạo xử lý đảng viên thuộc tổ chức mình khi phát hiện vi 
phạm quy định của pháp luật về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, giám định tư 
pháp, : định giá tài sản trong tố tụng hình sự, xét ân xá, đặc xá, thi hành án, xét 
giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù ứước thời hạn và áp dụng các biện 
pháp ngăn chặn. 

4.2. Chỉ đạo hoặc trực tiếp xây dựng, thu thập tài liệu, văn bản, hồ sơ, 
chứng cứ không đúng bản chất vụ việc, vụ án đã xảy ra hoặc thực hiện không 
đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục nhằm làm thay đổi hướng điều tra, làm sai 
lệch hồ sơ vụ việc, vụ án để lọt tội phạm hoặc giảm nhẹ hậu quả của hành vi vi 
phạm để được giảm án, xét ân xá, đặc xá, tha tù trước thời hạn. 

4.3. Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện các hoạt động điều tra, 
truy tố, xét xử không đúng quy định hoặc chỉ đạo làm sai lệch hồ sơ vụ việc, vụ 
án để bao che cho hành vi sai trái của tổ chức, cá nhân có liên quan. 

4.4. Chỉ đạo cấp dưới hoặc cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ cố tình làm 
sai lệch hồ sơ vụ việc, vụ án để cản trở quá trình điều tra, truy tố, xét xử nhằm 
bao che hoặc tiếp tay cho tội phạm. 

III. Kỷ luật đảng viên vi phạm 

1. Ảp dụng hình thức kỷ luật 

Đảng viên giữ chức vụ bị kỷ luật theo quy định tại khoản 2 các điều từ 
Điều 25 đến Điều 56, thì xem xét kỷ luật cách chức đối với vi phạm: 

- Đã bị kỷ luật mà tái phạm. 



- Vi phạm trong phạm vi, lĩnh vực chuyên môn được giao; biết sai mà vẫn 
thực hiện hành vi vi phạm hoặc để xảy ra vi phạm tại tổ chức, cơ quan, đơn vị 
mình lãnh đạo, quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, gây hậu 
quả nghiêm trọng. 

- Đã được tổ chức đảng cấp trên chấn chỉnh, nhắc nhở, yêu cầu khắc phục, 
rút kinh nghiệm nhưng vẫn để vi phạm tiếp diễn. 

Kỷ luật cách chức một, một số hoặc tất cả các chức vụ trong Đảng thì căn 
cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm để xem xét, quyết định. 

2. Vi phạm quan điểm chỉnh trị và chính trị nội bộ (Điều 25) 

2.1. Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn 
đấu, không gương mẫu trong sinh hoạt, công tác; né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, 
thiếu trách nhiệm; làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành chức trách, nhiệm 
vụ được giao. 

2.2. Vi phạm những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chính trị theo quy 
định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. 

3. Vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng (Điều 26) 

3.1. Chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện không kịp thời, 
không đúng, không đầy đủ chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, Điều lệ và quy định của Mặt ừận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. 

3.2. Không xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể theo nhiệm 
vụ được giao; không phân công nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, tổ chức và cá nhân 
trong triển khai thực hiện hoặc xây dựng chương ừình, kế hoạch mang tính hình 
thức dẫn đến vi phạm của tổ chức hoặc đảng viên. 

3.3. Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn 
đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô 
cảm, thiểu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng 
của nhân dân. 

3.4. Ghi chép, phản ánh thông tin không trung thực các ý kiến phát biểu 
thảo luận của đảng viên, kết luận của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. 

4. Vi phạm quy định tuyên truyền, phát ngôn (Điều 28) 

Tự ý liên hệ với tổ chức, cá nhân để thực hiện viết bài, cập nhật thông tin 
không theo chương trĩnh, kế hoạch công tác, không đúng tôn chỉ, mục đích của 
ngành; có hành vi đe dọa, sách nhiễu, gây khó dễ, yêu sách về viết bài, đăng tải, 
gỡ bài, chia sẻ thông tin đối với tổ chức, cá nhân để nhận tiền, vật chất có giá trị 
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hoặc lợi ích khác; có hành vi vi phạm bị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt 
hành chính. 

5. Vi phạm quy định khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
(Điều 38) 

5.1. Đảng viên thực hiện quyền tổ cáo được tổ chức đảng, cơ quan có 
thẩm quyền kết luận nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần; đúng về hiện 
tượng nhưng không đúng về bản chất thì không bị coi là bịa đặt, vu khống 
hoặc tố cáo sai. 

5.2. Có lời nói, hành động hoặc thông qua người khác đe dọa, xâm phạm 
đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, uy tín, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích 
hợp pháp của người tố cáo. 

- Ngăn cản, gây khó khăn cho việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp 
ừong thi chuyển ngạch, nâng bậc, nâng lương, khen thường, đào tạo, bồi dưỡng, 
quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và quyền, lợi ích hợp pháp khác 
của người tố cáo. ' 

- Phân biệt đối xử, lôi kéo người khác cản trờ việc thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ của người tố cáo. 

- Xử lý ừái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thay đổi công việc 
của người tổ cáo với động cơ trù dập. 

- Trực tiếp hoặc thuê, nhờ người khác đe dọa, ứấn áp, ứả thù, trù dập, 
khống chế, vu khống người trực tiếp giải quyết khiểu nại, tố cáo. 

- Trực tiếp hoặc thông qua người khác gặp, điện thoại, nhắxi tin hoặc dùng 
các hành vi khác gây sức ép với người giải quyết nhằm làm sai lệch nội dung 
giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

6. Vi phạm quy định thực hiện chính sách an sinh xã hội (Điều 48) 

6.1. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chính sách, pháp luật về 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế làm ảnh hưởng đến lợi ích 
của người hưởng bảo hiểm; lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát, thiệt hại quỹ bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 

6.2. Kê khai không đúng thông tin nhân thân, thời gian công tác, thời gian 
tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để hưởng các 
chính sách, chế độ về bảo hiểm. 

7. Vi phạm quy định hôn nhãn vờ gia đình (Điều 51) 

7.1. Có con đẻ ngoài hôn nhân với người khác. 



7.2. Từ chối hoặc không họp tác thực hiện nghĩa vụ để xác nhận huyết 
thống theo yêu cầu của tồ chức đảng có thẩm quyền. 

8. Vi phạm quy định chỉnh sách dân số (Điều 52) 

8.1. Vi phạm do nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hỏa gia đình sẽ gây 
ảnh hưởng đến sức khoẻ thai sản (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và 
tương đương ứở lên) thì được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật. 

8.2. Vi phạm do cố ý hoặc cưỡng ép không thực hiện kế hoạch hóa gia đình 
thì xem xét tăng nặng mức kỷ luật. 

9. Vỉ phạm quy định về tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 55) 

9.1. Để ban quản lý, ban bảo vệ di tích hoặc người giao quản lý, ừông coi 
di tích lợi dụng hoạt động mê tín dị đoan hoặc trục lợi; sử dụng tiền công đức, 
tiền quyên góp, ủng hộ, hỗ ừợ của tổ chức, cá nhân cho công ừình, hoạt động 
tín ngưỡng, tôn giáo sai mục đích, không đúng quy định của pháp luật. 

9.2. Cho phépj chấp thuận, cấp đất cho yiệc xây đựng cơ sở thờ tự, tôn 
giáo, tín ngưỡng trái quy đỊnh. 

IV. về mẫu phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật 
1. Biểu quyết thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên tại mỗi hội nghị chỉ 

thực hiện một lần theo phiếu (có mẫu phiếu từ 1 đển 6 kèm theo). 
2. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm ứa các cấp căn cứ mẫu phiếu biểu 

quyết để thực hiện phù hợp với tổ chức đảng cấp minh. 
V. Tổ chức thực hiện 
Hưỏng dẫn này có .hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá ữinh thực hiện, nếu 

có vướng mắc, phát sinh nội dung mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm 
ừa các cấp báo cáo ủy ban Kiểm, ữa Trung ương xem xét, quyết định. 

Nơi nhân: 
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b/c),. 
- Các tỉnh ủy,, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW, 
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, 

đảng đoàn trực thuộc TW, 
- Cảc đảng ủy đơn vị sự nghiệp TWJ 

- ủy ban kiềm ữa các tình ủy, 
thảnh ùy, đàng ủy trực thuộc TW, 

- Các đồng chí Thảnh viên UBK ri V/, 
- Các đằng chỉ Thư ký Chủ nhiệm, 
- Cảc vụ, đơn vị thuộc Cơ quan ƯBKTTW, 
- Lưa: VT,LT-CNTT, Vụ NC (12b). 

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ QUẢNG NINH 
* 

Số 314 -BS/VPTU 
Nơi rihân: 

- Cáọ đ/c ủy viên BCH Đảng bộ tinh, 
- Các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, 
- Các Đảng đoàn, BCS Đảng 
- UBKT Tỉnh ủy {tham mưu thực hiện) 
- LĐVP Tinh ủy, 
-LưuVPTU. 

TVM ỦY BAN KIỂM TRA 
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRựC 

Trặn Văn Rón 

SAO Y 
Quảng Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2022 

VĂN PHÒNG 

Mạnh Cưqng 
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Mẩu 1 

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẼT NAM 

* ngày tháng năm 20.... 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
thi hành kỷ luật/ đề nghị thi hành kỷ luật 

đối với đảng viên...(7fọ và tên, chức vụ) 

1. Không kỷ luật 

2- Khiển trách 

3- Cảnh cáo 

4- Cách chức (Ghi đầy đủ chức vụ từ khi vi phạm đến thời điểm hiện 
tại của đảng viên): 

(1 ) 

(2 ) 

(3 ) 

(4) Tất cả các chức vụ trong Đảng. 

5- Khai trừ 

Ghi chủ: 

- Đồng ý hình thức nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng. 

- Đảng viên không có chức vụ thì không ghi hình thức cách chức trong phiếu biều quyết. 

- Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng: Chỉ đưa vào phiếu khi đảng viên có nhiều chức 

vụ về Đảng, kể cả chức vụ ở nhiệm kỳ trước và hiện tại. 

- Một chức vụ qua nhiều nhiệm kỳ: cần ghi đủ từng nhiệm kỳ theo từng ô (để biểu quyết 
rõ việc cách chức một hay các nhiệm kỳ cụ thể). 

- Đã đồng ý ở ô (4) thì khồng đánh dấu vào các ô (1), (2), (3) trong mục 4 (Cách chức). 
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Mẩu 2 

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẺT NAM 

* ngày...tháng... năm 20.... 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
thi hành kỷ luật/ đề nghị thi hành kỷ luật 

đối với tổ chức ăang...(ghi đầy đủ tên tổ chức đảng) 

1. Không kỷ luật 

2- Khiển trách 

3- Cảnh cáo 

4- Giải tán 

Ghi chú: Đồng ý hình thức nào thi đánh dấu X vào ô tuơng ứng. 
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Mẩu 3 

ĐẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAM 

* ngày.... tháng năm 20... 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chỉ...(họ và tên, chức vụ) 

1- Giữ nguyên hình thức kỷ luật: 

2- Thay đổi hình thức kỷ luật: 

- Khiển trách 

- Cảnh cáo 

- Cách chức (Ghi đầy đủ chức vụ từ khi vi phạm đến thời điểm hiện 
tại của đảng viên): 

(1 ) 

(2 ) 

(3 ) |_ 

(4) Tất cả các chức vụ trong Đảng. 

- Khai trừ 

3- Xoá kỷ luật 

Ghi chú: 
- Đồng ý hình thức nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng. 
- Giữ nguyên hình thức kỷ luật (ghi rõ hĩnh thức kỷ luật do tổ chức đảng đã quyết định kỷ 

luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật gần nhất). VD: Neu ghi khiển trách vào mục (1) 
giữ nguyên hình thức kỳ luật, thi không ghi hình thức kỷ luật khiển trách vào mục (2) thay đổi 

hình thức kỷ luật (các nội dung khác giai tương tự). 
- Cách chức (ghi đầy đủ các chức vụ ờ nhiệm kỳ trước và hiện tại). 
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Mầu 4 

ĐẢNG CỒNG SẢN VIÊT NAM 

ngày.... tháng năm 20.... 

•k 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
giải quyết khiếu nại kỷ luật tổ chức đảng...(g/ii đầy đủ) 

1 - Giữ nguyên hình thức kỷ luật 

2- Thay đổi hình thức kỷ luật: 

- Khiển trách 

- Cảnh cáo 

- Giải tán 

3- Xoá kỷ luật 

Ghì chủ: 
- Đồng ý hình thức nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng. 
- Mục giữ nguyên hình thức kỳ luật (ghi rõ hình thức kỷ luật do tổ chức đảng đã quyết định 

kỳ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật gần nhất). VD: Nếu ghi khiển ứách vào mục 
(1) giữ nguyên hình thức kỷ luật, thì không ghi hình thức kỷ luật khiển trách vào mục (2) thay 
đổi hình thức kỷ luật (các nội dung khác ghi tương tự). 
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Mẩu 5 

ĐẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAM 

* ngày...tháng... năm 20.... 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức ãầng...(ghi đầy đủ) 
(áp dụng trong trường hợp bỏ phiếu kỷ luật theo kết luận 

của tổ chức đảng cấp trên) 

1- Theo kết luận của tổ chức đảng cấp trên: 

1.1. Không kỷ luật: 

1.2. Kỷ luật: 

2- Hình thức kỷ luật cụ thể: 

- Khiển trách 

- Cảnh cáo 

- Giải tán 

Ghi chú: 
- Bỏ phiếu kỷ luật phải theo đúng kết luận của tổ chức đảng cấp trên (trừ trường họp phát 

hiện có tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ việc). 
- Trường họp kết quả bò phiếu kỳ luật khác so với kết luận thì phải báo cáo tổ chức đảng 

cấp trên xem xét, cho ý kiến trước khi ban hành quyết định kỳ luật. 
- Đồng ý hình thức nào thi đánh dấu X vào ô tương ứng. 
- Mục 1: Ghi rõ không kỷ luật hay kỷ luật theo kết luận của tổ chức đảng cấp trên. 
- Trường họp đồng ý kỷ luật thì đánh dấu vào 1 ừong 3 hình thức kỷ luật. 
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Mẩu 6 

ĐẢNG CỒNG SẢN VIÊT NAM 

* ngày...tháng... năm 20.... 

PHIẾU BIỂU QUYÉT 
Việc thi hành kỷ luật đối với đảng \ỉền...(ghi đầy đủ họ tên, chức vụ) 

(áp dụng trong trường hợp bỏ phiếu kỷ luật theo kết luận 
của tố chức đảng cấp trên) 

1- Theo kết luận của tổ chức đảng cấp trên: 

1.1. Không kỷ luật: 

1.2. Kỷ luật; 

2- Hình thức kỷ luật cụ thể: 

- Khiển trách 

- Cảnh cáo 

- Cách chức (Ghi đầy đủ chức vụ từ khi vi phạm đến thời điểm hiện 
tại của đảng viên): 

(1 ) 

(2 ) 

(3j 

(4) Tất cả các chức vụ trong Đảng. 

- Khai trừ 

Ghì chủ: 
- Bỏ phiếu kỷ luật phải theo đúng kết luận của tổ chức đảng cấp ưên (trừ trường họp phát 

hiện có tĩnh tiết mới làm thay đổi bản chất vụ việc). 
- Trường họp kết quả bỏ phiếu kỳ luật khác so với kết luận thì phải báo cáo tổ chức đảng 

cấp trên xem xét, cho ý kiến trước khi ban hành quyết định kỷ luật. 
- Đồng chí đồng ý hình ứiức nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng. 
- Mục I: Ghi rõ không kỷ luật hay kỷ luật theo kết luận của tổ chức đảng cấp trên. 
- Trường họp đồng ý kỷ luật thì đánh dấu vào 1 trong 3 hình thức kỷ luật. 
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