
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM •_ • 
* 

Số 02-HD/TW ^ nS^y 09 thảng 12 năm 2021 

HƯỚNG DẲN 
thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 

- Căn cứ Điều lệ Đảng; 

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bỉ thư khoá XIII; 

- Căn cử Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành 
Trung ương về công tác kiểm ữa, giám sát và kỷ luật của Đảng, 

Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy đinh về công tác 
kiểm ừa, giám sát và kỷ luật của Đảng như sau: 

I- Giải thích từ ngữ 

1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao là công việc theo chức 
danh được phê chuẩn, chỉ định, bổ nhiệm, bầu cử; theo vị ừí việc làm, chức 
ừách, cương vị công tác trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mà đảng viên đó là 
thành viên. 

2. Kỷ luật oan là việc tổ chức đảng và đảng viên không vi phạm nhưng bị 
tổ chửc đảng có thẩm quyền kết luận có vi phạm và kỷ luật theo kết luận. 

3. Chức vụ ữong Đảng bao gồm chức vụ do tổ chức đảng bầu, chỉ đinh 
hoặc bổ nhiệm đối với đảng viên theo quy định của Đảng (kể cả chức vụ 
kiêm nhiệm). . 

4. Đối tượng kiểm tra, giám sát: Ngoài các đổi tượng quy đinh tại Khoản 6, 
Điều 3, còn bao gồm các ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng, tổ đảng, tổ công tác, 
đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát do cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ 
ban kiểm tra lập ra theo thẩm quyền. 

5. Thời hạn làm việc 

5.1. Đối với đoàn kiểm ừa giải quyết tổ cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật 
thì thời hạn được tính từ ngày công bố quyết định giải quyết đến ngày thông qua 
dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh tại hội nghị do tổ chức đảng bị tố 
cáo, khiếu nại hoặc tổ chức đảng quản lý đảng viên bị tố cáo, khiếu nại. 
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5.2. Đối với đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm ừa chấp hành, 
giám sát chuyên đề, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật, kiểm tra tài chính đảng thì thời hạn được tính từ ngày đoàn kiểm 
tra, giám sát nhận được báo cáo, tài liệu kèm theo của đối tượng kiểm tra, giám 
sát đến ngày thông qua dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh tại tổ chức 
đảng được kiểm tra, giám sát hoặc tổ chức đảng quản lý đảng viên được kiểm 
tra, giám sát. 

5.3. Đối với các đoàn kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đảng thì thời hạn 
được tính từ ngày chủ thể kiểm ừa công bổ quyết định kiểm tra đến ngày thông 
qua dự thảo báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tại tổ chức đảng bị kỷ luật hoặc tổ 
chức đảng quản lý đảng viên bị kỷ luật. 

6, Tài liệu theo nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: Quyết định, kế 
hoạch, biên bản làm việc và các vãn bản thu thập trong quá ừình thẩm tra, xác 
minh, báo cáo, thông báo kết luận. 

II- Công tác kiểm tra, giám sát 

1. Cấp uỷ, tổ chức đảng (Điều 4) 

1.1. Đảng uỷ Công an Trung ương chủ trì, phổi hợp với các tỉnh uỷ, thành 
uỷ trực thuộc Trung ương kiềm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở 
đảng bộ công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chấp 
hành các nghị quyết về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 
và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; giữa nhiệm kỳ tổ chức sơ kết, cuối 
nhiệm kỳ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết. 

1.2. Cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương 
chủ trì, phối họp với Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết tổ cáo, khiếu nại, thi hành kỷ 
luật của Đảng đối với tổ chức đàng và đảng viên thuộc đảng bộ công an các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đảng viên là cán bộ thuộc diện tỉnh uỷ, 
thành uỷ quản lý). Trường hợp có yểu tố liên quan đến nước ngoài thì ban 
thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công 
an Trung ương xem xét, quyết định; nếu có ý kiến khác nhau thì báo cáo Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện. 

2. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ (Điều 5) 

2.1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ chỉ thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao 
đối với tổ chức đảng và đảng viên, kể cả các ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng, tổ 
công tác, đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát do cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ lập ra 
theo thẩm quyền. 
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2.2. Khi được cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ giao thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo hoặc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối 
với tổ chức đảng cùng cấp hoặc cấp dưới, đảng viên thuộc diện cấp uỷ cùng cấp, 
cấp dưới quản lý thì cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ xây dựng kế hoạch 
và sừ dụng bộ máy của cơ quan, đơn vị mình để tiến hành kiểm tra, giám sát 
hoặc đề nghị uỷ ban kiểm tra cùng cấp, các cơ quan tham mun, giúp việc khác 
phối hợp xây dựng kể hoạch, cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát. 

3. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn (Điều 6) 

3.1. Ngoài các nội dung nêu tại Điều 6, Quy định số 22-QĐ/TW, các ban 
cán sự đảng, đảng đoàn thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Khoản 31.1, Mục 31, 
Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi 
hành Điều lệ Đảng. 

3.2. Vãn phòng hoặc bộ phận tham mưu, giúp việc ban cán sự đảng, đảng 
đoàn là đơn vị tham mưu, giúp ban cán sự đảng, đảng đoàn thực hiện nhiệm vụ 
lãnh đạo công tác kiểm tra; thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, theo dõi và là đầu mối 
phổi họp giữa ban cán sự đảng, đảng đoàn với cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh 
đạo và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo 
công tác kiểm tra; giúp tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, 
đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện. 

3.3. Cho chủ trương, quan điểm xử lý kỷ luật (không chỉ đạo cụ thể về 
hình thức và mức kỷ luật) đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm 
quyền theo phân cấp quản lý cán bộ. 

4. Chi bộ (Điều 7) 

4.1. Các chi bộ phải thường xuyên tự kiểm tra; xây dựng kế hoạch kiểm 
tra, giám sát (xác định cụ thể về nội dung, đối tượng, mốc thời gian, thời gian 
tiến hành, phương pháp tiến hành, phân công thành viên tổ kiểm tra, giám sát) 
và tiến hành kiểm tra chấp hành, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát 
chuyên đề đối vói đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện 
chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao; thực hiện các nhiệm vụ khác theo 
quy định của Đảng. 

4.2. Chi bộ chủ yếu giám sát thường xuyên đối với đảng viên nơi công 
tác, sinh hoạt và nơi cư trú; chi bộ có chi uỷ, chi bộ có trên 30 đảng viên và 
đảng viên hoạt động phân tán hoặc có nhiều tổ đảng trực thuộc thì thực hiện 
giám sát theo chuyên đề. 

4.3. Nếu phát hiện đảng viên là cấp uỷ viên các cấp sinh hoạt tại chi bộ 
(từ cấp uỷ viên cơ sở trở lên) và cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý vi 
phạm trong thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao thì chi bộ báo cáo tổ chức đảng 
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cấp trên trực tiếp để xem xét, kiểm tra hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền 
xem xét, quyết định. 

5. ưỷ ban kiểm tra các cấp (Điều 8) 

5.1. Nguyên tắc tổ chức 

5.1.1. Khi phân công, điều động chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra sang công tác 
khác hoặc hội nghị cấp uỷ chưa bầu được chức danh chủ nhiệm, thì cấp uỷ hoặc 
ban thường vụ cấp uỷ phân công một đồng chí phó chủ nhiệm điều hành công 
việc và ký văn bản cho đến khi cấp uỷ bầu được chức danh chủ nhiệm. 

5.1.2. Khi thay đổi uỷ viên hoặc phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra thì cấp uỷ 
hoặc ban thường vụ cấp uỷ phải ữao đổi, xin ý kiến bằng văn bản với uỷ ban 
kiểm ứa cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ. Trường 
hợp không cơ cấu chức danh uỷ viên uỷ ban kiểm tra thì đồng thời thôi tham gia 
uỷ ban kiểm tra đương nhiệm. 

5.1.3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vãn bản 
trao đổi, xin ý kiến về nhân sự (ngày văn thư nhận trực tiếp hoặc theo dấu bưu 
điện chuyển đến), uỷ ban kiểm tra cấp trên phải có văn bản trả lời. Nếu quá thời 
hạn mà không có văn bản trả lời thì coi như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm 
về nội dung đã xin ý kiến. Trường họp uỷ ban kiểm tra cấp trên không đồng ý 
hoặc có ý kiến khác thì cấp uỷ hoặc ban thường vụ cấp uỷ phải báo cáo cấp có 
thẩm quyền quyết định hoặc chuẩn y cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện. 

5.1.4. Uỷ ban kiểm ứa phối hợp với ban tổ chức cấp uỷ cùng cấp và cấp 
uỷ cấp dưới chuẩn bị về phương hướng, quy hoạch, số lượng, kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng, luân chuyển, thẩm định nhân sự uỷ ban kiểm tra cấp dưới trước đại 
hội, kiện toàn, bổ sung uỷ viên uỷ ban kiểm tra và các chức danh cụ thể, chuẩn 
y kết quả bầu cử, cho thôi giữ chức vụ,... để báo cáo cấp uỷ, tổ chức đảng có 
thẩm quyền xem xét, quyết định. 

5.2. Quyền hạn 

5.2.1. Uỷ ban kiểm tra căn cứ theo các quy định của Đảng về công tác 
kiểm ứa, giám sát, thi hành kỷ luật để chỉ đạo, hướng dẫn đối với cấp uỷ, tổ 
chức đảng cấp dưới hoặc căn cứ chỉ đạo của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cùng 
cấp (ở Trung ương là Bộ Chính trị, Ban Bí thư) để quyết định nội dung chỉ đạo. 

5.2.2. Văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp uỷ, ban 
thường vụ cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới về công tác xây dựng Đảng, về chủ 
trương phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng khi gửi bảo cáo 
cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cấp trên đồng thời gửi uỷ ban kiểm tra cấp trên để 
phục vụ nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo quy định. 
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5.2.3. Uỷ ban Kiểm tra Quân uỷ Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, 
ban thường vụ cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ các quân khu, bộ đội biên phòng 
phổi hợp với uỷ ban kiểm tra các tỉnh uỷ, thành uỷ (chủ trì) tiến hành công tác 
kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng 
bộ quân sự, bộ đội biên phòng địa phương. Khi kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ 
luật đổi với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 
thì Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra 
Quân uỷ Trung ương để thực hiện. 

5.2.4. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương chủ trì, phối họp 
với uỷ ban kiểm tra các tỉnh uỷ, thành uỷ kiểm tra, giám sát (theo chương trình 
công tác toàn khoá, kế hoạch hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ) 
đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an các tỉnh, thành phố trong 
việc chấp hành nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương về bảo vệ an ninh 
quốc gia, bảo đảm ừật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. 

5.3. Đối với những nơi thực hiện thí điểm hợp nhất, kiêm nhiệm chức danh 

5.3.1. Nơi thực hiện thí điểm chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đồng thời là 
chánh thanh tra thì số lượng uỷ viên uỷ ban kiểm tra giữ nguyên như quy định 
tại Khoản 2, Điều 8, Quy định số 22-QĐ/TW; cơ cẩu uỷ viên kiêm chức gồm 
trưởng ban hoặc phó trưởng ban tổ chức cấp uỷ cùng cấp là cấp uỷ viên và phó 
chánh thanh tra cùng cấp. 

5.3.2. Nơi thực hiện thí điểm hợp nhất hai cơ quan uỷ ban kiểm tra và 
thanh tra thì số lượng uỷ viên uỷ ban kiểm tra giữ nguyên như quy định tại 
Khoản 2, Điều 8, Quy định số 22-QĐ/TW; bố trí chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra 
đồng thời là chánh thanh ữa và cơ cấu uỷ viên kiêm chức là trưởng ban hoặc 
phó trưởng ban tổ chức cấp uỷ cùng cấp là cấp uỷ viên. 

5.4. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng 

5.4.1. Trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nếu đối tượng kiểm tra bị 
tố cáo hoặc phát hiện thêm nội dung vi phạm mới thì uỷ ban kiểm tra (hoặc 
thường trực uỷ ban kiểm tra) xem xét, quyết định bổ sung nội dung kiểm tra và 
báo cáo chung khi kết thúc kiểm tra (đổi với cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ các 
cấp và chi bộ kiểm tra. khi có dấu hiệu vi phạm cũng thực hiện tương tự như trên). 

5.4.2. Trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đoàn (tổ) kiểm tra nhận 
thấy vi phạm đã rõ, đến mức phải thi hành kỷ luật, đồng thời đối tượng kiểm tra 
tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm và hình thức kỷ luật thì trưởng đoàn (tổ) 
kiểm tra báo cáo thường trực uỷ ban hoặc uỷ ban kiểm tra xem xét, cho kết họp 
thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng (gọi chung là quy trình kép). 

5.4.3. Khi kiểm ữa việc thi hành kỷ luật, nếu phát hiện việc kỷ luật tổ chức 
đảng, đảng viên vi phạm không đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục thì chủ thể 
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kiểm tra căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm để xem xét, ban hành quyết 
định hoặc yêu cầu tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật huỷ bỏ quyết định đã ban 
hành, thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật lại đối với tổ chức đảng, 
đảng viên vi phạm và ban hành quyết định kỷ luật mới theo thẩm quyền. 

5.4.4. Uỷ ban kiểm tra các cấp hướng dẫn các cơ quan tham mưu, giúp 
việc của cấp uỷ cùng cấp, cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới xây dựng chương trình 
kiểm tra, giám sát toàn khoá, kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát hàng năm; 
khung chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và việc phân công, bố trí cán 
bộ tham gia thành viên các đoàn (tổ) kiểm ứa, giám sát của các tổ chức đảng; 
tham mun cho các ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo công tác kiểm tra. 

5.4.5. Ưỷ ban kiểm tra chủ động phối hợp với ban tổ chức cấp uỷ (chủ trì) 
trong việc tham mưu giúp cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp về thẩm định 
giới thiệu nhân sự tham gia cấp uỷ cấp dưới, khen thưởng hoặc luân chuyển, bổ 
nhiệm, điều động cán bộ kiểm ừa giữ các chức vụ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp 
quản lý, kiện toàn nhân sự, tổ chức bộ máy uỷ ban kiểm tra và cơ quan uỷ ban 
kiểm tra, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra cấp mình và cấp dưới trực thuộc 
cấp uỷ. 

5.4.6. Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tuỳ nội dung, tính chất 
vụ việc hoặc trường họp cần thiết, đoàn kiểm tra, giám sát có thể thông qua hội 
nghị, hoạt động trực tuyến hoặc uỷ quyền bằng văn bản để thực hiện. 

5.4.7. Chậm nhất 5 ngày kể từ khi có kết quả (kết luận) xử lý đảng viên vi 
phạm, cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cùng cấp phải thông báo kết quả bằng văn 
bản cho cơ quan đã chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu biết (các cơ quan có thẩm 
quyền quyết định kiểm tra, thanh ừa, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi 
hành án các vụ án, vụ việc). 

III- Thi hành kỷ luật 

1. về nguyên tắc thi hành kỷ luật (Điều 9) 

1.1. Một số trường họp liên quan khi xem xét, xử lý kỷ luật 

1.1.1. Cán bộ, đảng viên đang trong thời gian kiểm tra, giám sát, giải 
quyết khiếu nại, tổ cáo, xem xét xử lý kỷ luật hoặc có hành vi vi phạm pháp luật 
đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, 
xét xử mà đến tuổi nghỉ hưu, được cấp có thẩm quyền giải quyết thủ tục hưởng 
chế độ hưu trí, thì tổ chức đảng có thẩm quyền chỉ làm thủ tục chuyển sinh hoạt 
đảng tạm thời cho đảng viên đó về nơi cư trú, đồng thời có ván bản thông báo 
cho tổ chức đảng quản lý đảng viên nơi cư trú biết. 

1.1.2. Khi đã có báo cáo đề nghị xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có 
vi phạm nhưng tổ chức đảng có thẩm quyền chưa ra quyết đinh kỷ luật hoặc báo 
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cáo kiến nghị cấp trên thi hành kỷ luật mà phát hiện có thêm các tình tiết liên 
quan đến vi phạm kỷ luật hoặc có hành vi vi phạm khác thì tổ chức đảng có 
thẩm quyền tiếp tục xem xét, quyết định hoặc giao đoàn (tổ) kiểm tra thẩm tra, 
xác minh bổ sung nội dung vi phạm để đề nghị xem xét lại hình thức kỷ luật. 

1.1.3. Cán bộ, đảng viên đang trong thời gian bị kiểm tra khi có dấu hiệu 
vi phạm, xem xét, xử lý kỷ luật, bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận thanh 
tra, giải quyết tố cáo và bị điều tra thì chưa thực hiện quy hoạch, ứng cử, đề cử, 
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại khi đã đến thời hạn bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, 
biệt phái, đào tạo, thi nâng ngạch, bậc, phong, thăng quân hàm, nâng lương, 
phong tặng danh hiệu, khen thưởng, từ chức hoặc thôi việc. 

1.1.4. Đảng viên sau khi chuyển sinh hoạt đảng sang tổ chức đảng mới, 
nếu phát hiện có vi phạm kỷ luật ở nơi sinh hoạt đảng trước đây đối với các vi 
phạm trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ do chi bộ giao, vi phạm 
chính sách dân số, vi phạm chế độ sinh hoạt đảng, thu nộp đảng phí,... mà chưa 
được xem xét, xử lý thì tuỳ theo nội dung vi phạm, tổ chức đảng cấp trên của 
các tổ chức đảng quản lý đảng viên trước đây và hiện nay xem xét giải quyết 
hoặc uỷ quyền cho tổ chức đảng quản lý đảng viên hiện nay hoặc trước đây xem 
xét, xử lý. 

1.1.5. Sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật 
đảng, chậm nhất 5 ngày, tổ chức đảng phải có văn bản chỉ đạo hoặc đề nghị với 
các tổ chức có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình 
sự. Chậm nhất 30 ngày, khi nhận được vãn bản chỉ đạo hoặc đề nghị của tổ chức 
đảng có thẩm quyền, các tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị -
xã hội phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể đối với cán bộ, hội 
viên, đoàn viên là đảng viên; nếu quá thời hạn trên phải báo cáo rõ lý do với tổ 
chức đảng đã chỉ đạo hoặc đề nghị. 

1.1.6. Các tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội 
khi quyết định đình chỉ công tác hoặc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, 
hội viên, đoàn viên là đảng viên (kể cả quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật 
về hành chính của các cấp chính quyền), trong thời hạn 5 ngày phải có vãn bản 
thông báo cho tổ chức đảng quản lý đảng viên biết để kịp thời xem xét, xừ lý kỷ 
luật về Đảng. Neu có thay đổi hình thức khi giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thì 
tổ chức đảng có thẩm quyền chỉ đạo việc xem xét lại hình thức kỷ luật về hành 
chính, đoàn thể cho phù họp. Trường hợp nếu có quy định khác hoặc hết thời 
hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể thì không xem xét lại hình 
thức kỷ luật nhưng phải báo cáo lại bằng vãn bản cho tổ chức đảng có thẩm 
quyền biết. 

1.1.7. Tổ chức đảng bị kỷ luật thì tất cả thành viên trong tổ chức đó đều 
phải chịu trách nhiệm, phải ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, tổ chức đảng 
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quyết định kỷ luật, nội dung, hình thức kỷ luật đối với tổ chức vào lý lịch của 
từng thành viên. Những thành viên không tán thành hoặc không liên quan trực 
tiếp đến quyết định sai trái của tổ chức đảng đó cũng được ghi rõ vào lý lịch 
đảng viên và được bảo lưu ý kiến (nếu có); các nội dung về quản lý cán bộ đối 
với đảng viên đó (điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng,...) vẫn được 
thực hiện theo quy định. 

1.1.8. Ngay sau khi quyết định kỷ luật tổ chức đảng có hiệu lực (kể cả 
quyết định kỷ luật đảng viên, quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của tổ 
chức đảng, đảng viên có hiệu lực) cấp uỷ quản lý hồ sơ đảng viên phải thực hiện 
việc ghi bổ sung vào lý lịch đảng viên theo đúng quy định. 

1.2. Trường họp được miễn, không xử lý hoặc chưa xem xét, xử lý kỷ luật 

1.2.1. Đảng viên chấp hành quyết định của cấp trên nhưng đã kịp thời báo 
cáo bằng vãn bản hoặc bảo lưu ý kiến trước tổ chức đảng có thẩm quyền, cá 
nhân ra quyết định trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thì được 
xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm khi tổ chức đảng có thẩm quyền kết 
luận quyết định đó là vi phạm. 

1.2.2. Tổ chức đảng có thẩm quyền bỏ phiếu biểu quyết kỷ luật, đối chiếu 
kết quả với thời hiệu xử lý kỷ luật nếu đã quá thời hạn theo quy định thì tổ chức 
đảng, đảng viên có vi phạm không bị xử lý kỷ luật (thời hiệu được tính từ thời 
điểm tổ chức đảng, đảng viên thực hiện hành vi vi phạm đến khi tổ chức đảng 
có thẩm quyền kết luận vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật). 

1.2.3. Đảng viên thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo được cấp có thẩm 
quyền cho phép theo quy định của Trung ương, mà không đạt hoặc chỉ đạt được 
một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp có thẩm quyền 
phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá công tâm 
để xem xét, xử lý, nếu đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì 
lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. 

1.2.4. Đảng viên được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình ứạng mất 
năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế về 
năng lực hành vi dân sự khi xảy ra hành vi vi phạm thì không xử lý kỷ luật; tổ 
chức đảng có thẩm quyền phải làm thủ tục cho đảng viên ra khỏi Đảng. 

1.2.5. Đảng viên là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, 
đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc đảng viên là nam giới (trong trường hợp 
vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 12 tháng 
tuổi thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật. 

1.2.6. Đảng viên bị bệnh nặng đang phải điều trị nội trú tích cực ở bệnh 
viện để chữa bệnh, nếu có kết luận của cơ quan y tể có thẩm quyền thì được 
hoãn, chờ đến khi sức khoẻ hồi phục mới xem xét, xử lý kỷ luật. 
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2. về thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên (Điều 11) 

2.1. Trường hợp cấp uỷ viên cùng cấp đồng thời là cán bộ thuộc diện cấp 
uỷ cấp trên trực tiếp quản lý vi phạm nhiệm vụ do cấp trên giao, sau khi cấp uỷ 
biểu quyết đề nghị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo thi báo cáo để 
ban thường vụ cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên trực tiếp xem xét, quyết 
định; nếu là cấp uỷ tỉnh, thành và đảng uỷ trực thuộc Trung ương thì báo cáo Ưỷ 
ban Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền 
xem xét, quyết định. 

2.2. Trường họp kỷ luật cách chức, khai trừ cấp uỷ viên cùng cấp, sau khi 
cấp uỷ biểu quyết đủ số phiếu theo quy định thì báo cáo uỷ ban kiểm tra cấp 
trên để báo cáo ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp xem xét, quyết định. Ở cấp tỉnh, 
thành và đảng uỷ trực thuộc Trung ương thì báo cáo Uỷ ban Kiểm tra Trung 
ương để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

3. về thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng (Điều 12) 

3.1. Cấp uỷ cấp trên trực tiếp quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp uỷ cấp 
dưới. Ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp quyết định khiển trách, cảnh cáo 
ban thường vụ cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới. Đảng uỷ cơ sở cấp trên trực tiếp 
quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo chi uỷ, chi bộ, đảng uỷ bộ phận. 

3.2. Uỷ ban kiểm tra các cấp quyết định thi hành kỷ luật khiển trách, cảnh 
cáo tổ chức đảng trực thuộc cấp uỷ cấp dưới (tổ chức đảng cách một cấp ừở 
xuống) khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố 
cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật, xem xét thi hành kỷ luật đổi với tổ chức đảng 
cấp dưới, đảng viên hoặc qua kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng 
cấp dưới, kiểm tra tài chính đảng. 

4. về trình tự xem xét, quyết định thi hành kỷ luật (Điều 13) 

4.1. Đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền gặp, nghe đại diện tổ chức 
đảng, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến phải có từ 2 người, ghi biên bản và 
được báo cáo đầy đủ tại hội nghị xem xét, xử lý kỷ luật. 

4.2. Trường hợp đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm khi được tổ 
chức đảng có thẩm quyền mời gặp nhưng không đến mà không có lý do chính 
đáng thì tổ chức đảng vẫn xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo quy định. 

4.3. Trường hợp tổ chức đảng hoặc bí thư cấp uỷ vi phạm đến mức phải 
xem xét, xử lý kỷ luật thì bí thư cấp uỷ hoặc đại diện tổ chức đảng đó báo cáo 
để cấp uỷ cấp trên quản lý trực tiếp cử đại diện chủ trì hội nghị xem xét, kỷ luật. 

4.4. Đảng viên vi phạm là cấp uỷ viên hoặc cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản 
lý, khi xem xét xử lý kỷ luật phải kiểm điểm ở chi bộ và ở tổ chức đảng nơi 
đảng viên đó có vi phạm; trường hợp đã chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu 
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hoặc chuyển sinh hoạt đảng sang tổ chức đảng khác thì do trưởng đoàn kiểm tra 
hoặc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

4.5. Trường họrp phải xử lý kỷ luật ở mức cao hơn hình thức cảnh cáo thì 
cấp uỷ nơi đảng viên sinh hoạt tạm thời phải thông báo bằng văn bản nội dung, 
tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, đề xuất hình thức kỷ luật để 
cấp uỷ quản lý đảng viên đỏ xem xét, quyết định xử lý kỷ luật; đồng thời báo 
cáo với cấp uỷ cấp ừên có thẩm quyền của tổ chức đảng nơi quản lý chính thức 
đảng viên đó biết và chỉ đạo. 

4.6. Đảng viên có vi phạm ở tổ chức đảng sinh hoạt chính thức nhưng sau 
khi chuyển sinh hoạt đảng tạm thời mới bị phát hiện thì do cấp uỷ nơi quản lý 
chính thức đảng viên đó xem xét, xử lý kỷ luật; đồng thời thông báo bàng văn 
bản cho tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời biết. 

4.7. Trường họp tổ chức đảng cấp dưới không xem xét, xử lý hoặc xử lý 
không đúng mức thì tổ chức đảng có thẩm quyền cấp trên căn cứ nội dung vi 
phạm để thực hiện quy trình, thủ tục bỏ phiếu và quyết định thi hành kỷ luật mà 
không phải làm quy ữình, thủ tục từ dưới lên. 

4.8. Tổ chức đảng ban hành quyết định kỷ luật không đúng thẩm quyền 
hoặc quyết định xoá tên, chấp nhận cho xin ra khỏi Đảng, cho miễn nhiệm chức 
vụ, từ chức hoặc chấp nhận cho rút tên khỏi cấp uỷ không đúng quy định thì cấp 
uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên trực tiếp yêu cầu tổ chức đảng đó ban hành 
quyết định thu hồi, huỷ bỏ quyết định không đúng quy định trước khi xem xét, 
kỷ luật và phải xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu tổ 
chức đảng đó. 

4.9. Tổ chức đảng sau khi ban hành quyết định kỷ luật mà phát hiện kỷ 
luật không đúng thẩm quyền, không đúng quy trinh, thủ tục hoặc hành vi vi 
phạm thì phải chủ động xem xét lại quyết định kỷ luật của mình; nếu không có 
khiếu nại, chưa gây hậu quả thì không phải xem xét trách nhiệm. 

4.10. Tổ chức đảng vi phạm kỷ luật thì cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, cơ 
quan lãnh đạo (thường trực cơ quan lãnh đạo) hoặc người đứng đầu của tổ chức 
đảng đó chuẩn bị nội dung kiểm điểm (xây dựng báo cáo, dự kiến nội dung, 
chương trình, thành phần mời dự hội nghị), báo cáo trước hội nghị tổ chức mình 
để kiểm điểm làm rõ nội dung, mức độ, tính chất, hậu quả, nguyên nhân của vi 
phạm, xác định trách nhiệm của tổ chức đảng, cá nhân có liên quan, biểu quyết 
tự nhận hình thức kỷ luật của tổ chức đảng và báo cáo tổ chức đảng cấp trên có 
thẩm quyền xem xét, quyết định. Đại diện của tổ chức đảng cấp trên trực tiếp 
quản lý tổ chức đảng vi phạm dự và chỉ đạo hội nghị. 

4.11. Tổ chức đảng sau khi chuyển giao, sáp nhập, chia tách hoặc kết thúc 
nhiệm kỳ, kết thúc hoạt động mới phát hiện có vi phạm thì người đứng đầu tổ chức 
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đảng nhận chuyển giao, sáp nhập, chia tách, kết thúc hoạt động hoặc tổ chức 
đảng cấp trên của các tổ chức đảng đó chuẩn bị nội dung kiểm điểm và thực 
hiện các nội dung khác như nêu trên. 

4.12. về kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật nhưng hết 
thời hiệu quy định hoặc có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật: 

- Tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật nhưng hết thời hiệu quy định 
hoặc tổ chức đảng, đảng viên bị tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận có vi 
phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải làm bản tự 
kiểm điểm và xây dựng kế hoạch khắc phục vi phạm, khuyết điểm, hậu quả đã 
gây ra theo kết luận kiểm tra. 

- Trường họp tổ chức đảng, đảng viên do nhiều cấp uỷ quản lý phải kiểm 
điểm thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, 
quyết định (kể cả cấp uỷ viên). 

- Tổ chức đảng trực tiếp quản lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm chịu 
trách nhiệm giám sát việc thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc khắc phục 
những vi phạm, khuyết điểm. Tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm phải báo cáo 
với tổ chức đảng có thẩm quyền việc chấp hành kết luận kiểm tra, giám sát theo 
mốc thời gian quy định. 

5. về kỷ luật cách chức đổi với đảng viên (Điều 14) 

5.1. Cấp uỷ có ban thường vụ, trường họp chỉ cách chức bí thư, phó bí thư 
thì còn chức uỷ viên ban thường vụ. Cách chức uỷ viên ban thường vụ thì còn 
chức cấp uỷ viên. Cách chức cấp uỷ viên thì không còn chức bí thư, phó bí thư, 
uỷ viên ban thường vụ. Neu bị cách chức ở nhiệm kỳ trước (một, một số chức 
vụ hoặc cách tất cả các chức vụ) thì tổ chức đảng có thẩm quyền phải xem xét, 
quyết định cách chức một, một số hoặc tất cả các chức vụ ở nhiệm kỳ sau hoặc 
quyết định cho miễn nhiệm chức vụ, từ chức. 

5.2. Cách chức chủ nhiệm, phó chủ nhiệm thì vẫn còn là uỷ viên uỷ ban 
kiểm tra. Cách chức uỷ viên uỷ ban kiểm tra thì không còn là chủ nhiệm, phó 
chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ đó. 

5.3. Chi bộ có chi uỷ, nếu chỉ cách chức bí thư hoặc phó bí thư chi bộ thì 
còn chức chi uỷ viên; nếu cách chức chi uỷ viên thì đồng thời không còn là bí 
thư hoặc phó bí thư chi bộ. 

ố. về trình tự, thủ tục, cách thức bỏ phiếu thỉ hành kỷ luật (Điều 15) 

6.1. Sau khi thảo luận thống nhất, việc bỏ phiếu biểu quyết thi hành kỷ 
luật chỉ thực hiện một lần bằng hình thức bỏ phiếu kín. 
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6.2. Khi thực hiện kết luận của cấp uỷ, tổ chức đảng cấp trên về hình thức 
kỷ luật cụ thể đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thì cấp uỷ, tổ chức đảng 
cấp dưới bỏ phiếu kỷ luật phải theo đúng kết luận của tổ chức đảng cấp trên (về 
tính chất, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật), không được bỏ phiếu hình thức 
kỷ luật thấp hơn kết luận của cấp uỷ, tổ chức đảng cấp trên (trừ trường hợp phát 
hiện tổ chức đảng, đảng viên có tình tiết mới dẫn đến làm thay đổi bản chất vụ 
việc). Trường hợp kết quả bỏ phiếu kỷ luật khác so với kết luận của tổ chức 
đảng cấp trên thì phải báo cáo tổ chức đảng cấp trên xem xét, cho ý kiến trước 
khi ban hành quyết định kỷ luật. 

6.3. Việc cộng dồn phiếu chỉ thực hiện đối với việc biểu quyết quyết định 
hình thức kỷ luật khi phiếu biểu quyết phân tán, không có hình thức kỷ luật cụ 
thể nào có đủ số phiếu theo quy định; trường hợp đã cộng dồn phiếu nhưng vẫn 
không có đủ số phiếu để quyết định hình thức kỷ luật theo quy định thì báo cáo 
tổ chức đảng có thẩm quyền cấp trên xem xét, quyết định (kèm theo hồ sơ liên 
quan đến việc xem xét, quyết định kỷ luật). 

6.4. Đảng viên có nhiều chức vụ thì ghi tất cả các chức vụ trong Đảng từ 
khi thực hiện hành vi vi phạm đến thời điểm tổ chức đảng có thẩm quyền xem 
xét kỷ luật vào phiếu biểu quyết; đối với hình thức kỷ luật chỉ cách chức một, 
một số chức vụ của đảng viên thì cộng dồn số phiếu đã biểu quyết từ hình thức 
kỷ luật cách chức vụ cao nhất xuống đến hình thức kỷ luật cách chức vụ liền kề 
thấp hon cho đến hình thức cách chức mà kết quả cộng dồn phiếu có đủ số 
lượng theo quy định thì lấy hình thức đỏ để quyết định (trừ hình thức kỷ luật 
cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng). 

6.5. Đảng viên vi phạm đến mức phải khai trừ hoặc tổ chức đảng vi phạm 
đến mức phải giải tán nhưng chưa đủ hai phần ba số đảng viên chính thức của 
chi bộ hoặc thành viên của tổ chức đảng bỏ phiếu đề nghị thì báo cáo và chuyển 
hồ sơ để tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

7. về hiệu lực quyết định kỷ luật (Điều 16) 

7.1. Chi bộ chỉ có bí thư chi bộ, nếu bí thư chi bộ bị xử lý kỷ luật thuộc 
thẩm quyền của chi bộ thì bí thư chi bộ báo cáo cấp uỷ cấp trên quản lý trực tiếp 
để cử đại diện chủ ừì hội nghị xem xét, kỷ luật. Sau khi biểu quyết quyết định 
kỷ luật, chậm nhất 5 ngày chi bộ phải gửi báo cáo kết quả hội nghị (biên bản 
họp, bản tự kiểm điểm, phiếu biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật, biên bản 
kiểm phiếu của bí thư chi bộ) đến tổ chức đảng có thẩm quyền để ban hành 
quyết định kỷ luật. 

7.2. Hội nghị công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu 
nại kỷ luật phải có đại diện tổ chức đảng ban hành quyết định (hoặc được uỷ 
quyền công bố quyết định), đại diện tổ chức đảng quản lý tổ chức đảng hoặc 
đảng viên bị kỷ luật, đại diện tổ chức đảng bị kỷ luật hoặc đảng viên bị kỷ luật 
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và lập biên bản lưu hồ sơ. Trường hợp đại diện tổ chức đảng hoặc đảng viên bị 
kỷ luật đã nhận được văn bản mời họp nhưng không đến hoặc có mặt tại hội 
nghị nhưng không nhận quyết định kỷ luật thì ghi vào biên bản, quyết định kỷ 
luật vẫn được công bố và có hiệu lực thi hành. 

7.3. Đảng viên bị truy nã, bị toà án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo giam 
giữ trở lên thì tổ chức đảng ban hành quyết định kỷ luật uỷ quyền hoặc công bố 
quyết định kỷ luật tại các tổ chức đảng mà đảng viên đã sinh hoạt ừước khi bị 
đình chỉ sinh hoạt đảng. 

7.4. Đảng viên bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo thì không được cơ cấu vào 
cấp uỷ, bố trí làm cán bộ chủ chốt, bầu làm đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân các cấp, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu bầu vào các chức vụ cao hơn khi 
quyết định kỷ luật chưa hết hiệu lực. 

7.5. Trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật hoặc giải quyết khiếu 
nại kỷ luật, nếu tổ chức đảng, đảng viên không khiếu nại hoặc khiếu nại nhưng 
sau đó rút đơn thì thời gian chấm dứt hiệu lực kỷ luật hoặc quyết định giải quyết 
khiếu nại được tính là sau một năm kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc 
quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật cuối cùng đối với tổ chức đảng, đảng 
viên đó. 

7.6. Thay đổi hình thức kỷ luật từ khai trừ đối với đảng viên hoặc hình 
thức giải tán đối với tổ chức đảng thì thời hạn chấp hành kỷ luật được tính từ 
ngày quyết định kỷ luật thay thế có hiệu lực. 

7.7. Quyết định kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên không đúng với hành vi 
vi phạm, không đúng thẩm quyền, không đúng quy trình, thủ tục quy định (kể 
cả giải quyết khiếu nại kỷ luật) thì phải xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân có liên quan ừong việc tham mưu cho tổ chức đảng có thẩm quyền ban 
hành quyết định kỷ luật nêu trên. 

8. về thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật (Điều 17) 

8.1. Đảng viên bị tuyên phạt thấp hơn hình phạt cải tạo không giam giữ 
thì tổ chức đảng có thẩm quyền căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, 
nguyên nhân vi phạm, tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ để xem xét, xử lý kỷ 
luật cho phù hợp. 

8.2. Đảng viên có hành vi phạm tội mà cơ quan bảo vệ pháp luật kết luận 
chưa đến mức xử lý hình sự hoặc đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; 
đã có kết quả xử lý đối với đảng viên có hành vi phạm tội bị khởi tố, bắt tạm 
giam, điều tra, truy tố, xét xử thì cơ quan bảo vệ pháp luật phải có văn bản thông 
báo cho cấp uỷ, tổ chức đảng trực tiếp quản lý đảng viên chậm nhất 15 ngày sau 
khi kết thúc việc xử lý theo thẩm quyền luật định. 
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8.3. Trường hợp không phải làm quy trình, thủ tục từ dưới lên khi thi 
hành kỷ luật thì uỷ ban kiểm tra báo cáo đề xuất (bằng văn bản) để tổ chức đảng 
có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định kỷ luật. 

9. về kỷ luật giải tán tổ chức đảng (Điều 18) 

9.1. Đảng viên vi phạm thuộc tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán nhưng chưa 
đến mức phải khai trừ thì tổ chức đảng có thẩm quyền kỷ luật căn cứ nội dung, 
mức độ, tính chất, hậu quả và nguyên nhân vi phạm của từng đảng viên mà xem 
xét, xử lý kỷ luật trước khi quyết định chuyển sinh hoạt đảng hoặc giới thiệu 
sinh hoạt đảng. Những đảng viên vi phạm đến mức phải kỷ luật khai trừ thì phải 
khai trừ, tổ chức đảng có thẩm quyền kỷ luật ra quyết định khai trừ từng đảng viên. 

9.2. Đảng viên đang bị đình chỉ sinh hoạt đảng hoặc cấp uỷ viên bị đình 
chỉ sinh hoạt cấp uỷ của tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán thì trong thời hạn 30 ngày, 
tổ chức đảng quản lý hồ sơ của đảng viên phải bàn giao đầy đủ hồ sơ cho tổ 
chức đảng quản lý đảng viên, cấp uỷ viên được chuyển đến sinh hoạt để quản lý 
và làm thủ tục quyết định cho đảng viên trở lại sinh hoạt đảng theo quy định; 
đổi với cấp uỷ viên, khi tổ chức đảng bị giải tán thì không còn là cấp uỷ viên 
của tổ chức đảng đó nữa, không phải làm thủ tục cho cấp uỷ viên trở lại sinh 
hoạt cấp uỷ. 

IV- Giải quyết tố cáo 

1. về thẩm quyền giải quyết tổ cáo (Điều 19) 

Việc giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng cấp dưới do tổ chức đảng cấp 
trên trực tiếp giải quyết (uỷ ban kiểm tra, cấp uỷ hoặc ban thường vụ cấp uỷ), 
Việc giải quyết tố cáo đối với đảng viên theo phân cấp quản lý cán bộ. Ban 
thường vụ cấp uỷ và cấp uỷ được quy định là một cấp giải quyết tố cáo, trước 
hết thuộc trách nhiệm của ban thường vụ cấp uỷ; trường hợp thật sự cần thiết 
ban thường vụ cấp uỷ báo cáo và đề nghị cấp uỷ trực tiếp giải quyết tố cáo. 

2. về nguyên tắc giải quyết tố cảo (Điều 20) 

2.1. Đảng viên mới được phát hiện hoặc bị tố cáo vi phạm trước khi kết 
nạp vào Đảng hoặc khi cơ quan, tổ chức họp nhất, sát nhập, chia tách, giải thể 
thì tổ chức đảng quản lý đảng viên đó kiểm tra, xem xét xử lý theo quy định 
của Đảng. 

2.2. Đơn tố cáo của công dân (kể cả đảng viên) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, 
ký tên hoặc điểm chỉ, trình bày trung thực sự việc, chịu trách nhiệm về nội dung 
tố cáo và bằng chứng (nếu có) của mình. Nếu tố cáo trực tiếp thỉ phải được ghi 
lại thành văn bản, người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ chịu trách nhiệm về 
nội dung tổ cáo. 
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2.3. Tổ chức đảng hoặc đảng viên bị tố cáo phải trình bày trung thực, đầy 
đủ, kịp thời những vấn đề bị tố cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, hiện vật có 
liên quan cho đoàn giải quyết tố cáo; tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm (nếu 
có) và có quyền sử dụng bằng chứng để chứng minh nội dung tố cáo không 
đúng hoặc vu khống; không được đối phó, gây khó khăn, trở ngại cho đoàn giải 
quyết tố cáo, không được truy tìm, trấn áp, trù dập, trả thù người tố cáo. 

2.4. Việc thông báo kết quả giải quyết tố cáo bằng hình thức trực tiếp (tại 
buổi làm việc), trường họp cần thiết thì trích nội dung kết luận giải quyết tố cáo 
bằng văn bản hoặc cung cấp biên bản làm việc để trả lời người tố cáo được biết 
(trừ nội dung tố cáo có liên quan đến bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc liên 
quan đến các vụ việc, tài liệu chưa được phép công bố). 

2.5. Người tố cáo được quyền xin rút một, một số nội dung tố cáo hoặc 
rút toàn bộ đơn tố cáo bằng văn bản (phải lập biên bản, ký xác nhận của người 
tố cáo) trước khi tổ chức đảng giải quyết tố cáo ra kết luận. 

2.6. Tổ chức đảng có thẩm quyền chấp nhận cho kết thúc giải quyết một 
phần hoặc toàn bộ nội dung đơn tố cáo khi người tố cáo có đơn tự nguyện hoặc 
trong biên bản làm việc xin rút một phần hay rút toàn bộ nội dung đơn tố cáo. 

2.7. Nếu người tố cáo xin rút đơn tố cáo hoặc một số nội dung ừong đơn 
tố cáo, nhưng tổ chức đảng có thẩm quyền xác định nội dung tố cáo có cơ sở thì 
thực hiện nắm tình hình để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. 

2.8. Nếu có cơ sở khẳng định hoặc phát hiện người tố cáo 'bị ép buộc, đe 
doạ, mua chuộc thì tổ chức đảng có thẩm quyền không đồng ý cho rút đơn tố 
cáo mà tiếp tục giải quyết tố cáo và phải có biện pháp hoặc yêu cầu cơ quan 
chức năng có biện pháp bảo vệ người tố cáo; quyết định kiểm tra hoặc chuyển 
cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với người tố cáo bị mua chuộc và 
người mua chuộc. 

2.9. Trong quá trình giải quyết tố cáo nếu phát hiện đối tượng bị tố cáo có 
dấu hiệu vi phạm khác thì chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đưa 
nội dung tố cáo thành nội dung kiểm tra vào bảo cáo chung về kết quả kiểm tra 
khi có dấu hiệu vi phạm và kết luận; lập hồ sơ kết thúc việc giải quyết tố cáo. 

2.10. Đơn tố cáo nặc danh, giấu tên, mạo tên có nêu cụ thể địa chỉ, đối 
tượng bị tố cáo, có nội dung rõ ràng thì tổ chức đảng có thẩm quyền giao nắm 
tình hình để kiểm tra hoặc giám sát chuyên đề. 

2.11. Không giải quyểt tổ cáo đối với người tố cáo tự nguyện xin rút đơn, 
đã được tổ chức đảng có thẩm quyền cho rút đơn hoặc đã xem xét, kết luận 
nhưng tố cáo lại nội dung cũ mà không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay 
đổi bản chất vu viêc. 
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2.12. Tổ chức đảng có thẩm quyền phải thông báo cho người tố cáo biết 
lý do đơn tố cáo không được giải quyết bằng văn bản hoặc gặp trực tiếp (có biên 
bản làm việc); làm thủ tục kết thúc việc giải quyết tố cáo theo quy định. 

2.13. Tổ chức đảng giải quyết tố cáo phải xử lý hoặc đề nghị xử lý 
nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước những trường hợp sau: 
Truy tìm, trù dập, trả thù người tố cáo; cản trở, không xem xét, giải quyết tố 
cáo; bao che những việc làm sai ữái của đối tượng bị tố cáo; để lộ tên, nơi công 
tác hoặc cư trú của người tố cáo cho người không có trách nhiệm biết; lợi dụng 
tố cáo để bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc, thông tin sai sự thật, tố cáo mang tính 
bịa đặt, đả kích, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá 
nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. 

2.14. Người tố cáo được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, bảo vệ vị trí 
công tác, việc làm, tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm của mình 
và vợ (hoặc chồng), cha, mẹ, con của người tố cáo. 

2.15. Tổ chức đảng giải quyết tố cáo có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông 
tin, vị trí công tác, việc làm của vợ (hoặc chồng), cha, mẹ, con của người tổ cáo 
thuộc quyền quản lý; trường họp không thuộc thẩm quyền thì yêu cầu hoặc đề 
nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ. 

2.16. Tổ chức đảng giải quyết tổ cáo quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ 
theo thẩm quyền hoặc đề nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện 
pháp bảo vệ càn thiết khi có căn cứ cho thấy vị trí công tác, việc làm, tính mạng, 
sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm của vợ (hoặc chồng), cha, mẹ, con của 
người tố cáo đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại hoặc bị trù dập, phân 
biệt đối xử. 

V- Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 

1. về thẩm quyền, trách nhiệm (Điều 22) 

1.1. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thông thường được tiến hành 
tuần tự từ dưới lên, ban thường vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ được quy đinh là một cấp 
giải quyết khiếu nại. Việc giải quyết khiếu nại trước hết thuộc trách nhiệm của 
uỷ ban kiểm tra, ban thường vụ cấp uỷ; trường hợp thật sự cần thiết thì ban 
thường vụ cấp uỷ báo cáo và đề nghị cấp uỷ trực tiếp giải quyết khiếu nại kỷ 
luật đảng. 

1.2. Đảng viên là cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc diện đảng uỷ cơ sở 
quản lý bị chi bộ kỷ luật thì uỷ ban kiểm ừa đảng uỷ cơ sở hoặc ban thường vụ 
đảng uỷ cơ sở (nơi không có ban thường vụ là đảng uỷ cơ sở) là cấp giải quyết 
khiếu nại lần đầu; đảng viên là cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp uỷ cấp trên 
quản lý bị chi bộ kỷ luật thì uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ cấp trên quản lý đảng 
viên đó là cấp giải quyết khiếu nại lần đầu; nếu là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, 
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Ban Bí thư quản lý thì Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là cấp giải quyết khiếu nại 
lần đầu. 

1.3. Ban thường vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ đã quyết định kỷ luật thì uỷ ban 
kiểm tra cấp trên trực tiếp là cấp giải quyết khiếu nại lần đầu. Trường hợp Ưỷ 
ban Kiểm tra Trung ương giải quyết khiếu nại kỷ luật, quyết định thay đổi bằng 
hình thức khai trừ, nếu đảng viên có khiếu nại thì Ban Bí thư là cấp giải quyết 
cuối cùng. 

1.4. Chi bộ chỉ có bí thư, nếu bí thư bị chi bộ (trực thuộc đảng bộ cơ sở) 
kỷ luật có khiếu nại hoặc bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận bị chi bộ kỷ 
luật có khiếu nại thì uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở hoặc ban thường vụ đảng uỷ 
cơ sở (nơi không có ban thường vụ là đảng uỷ cơ sở) là cấp giải quyết khiếu nại 
kỷ luật lần đầu. 

1.5. về giải quyết khiếu nại kỷ luật tổ chức đảng 

1.5.1. Tổ chức đảng bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo có khiếu nại thì ban 
thường vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng bị kỷ luật là 
cấp giải quyết khiếu nại lần đầu; ban thương vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ cấp trên của 
tổ chức đảng đã giải quyết khiếu nại lần đầu là cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật 
tiếp theo. 

1.5.2. Tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán nếu có khiếu nại thì ban thường vụ 
cấp uỷ hoặc cấp uỷ cấp trên của tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật là cấp giải 
quyết khiếu nại kỷ luật lần đầu, Ở Trung ương, cấp giải quyết khiếu nại tiếp 
theo là Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng là cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật cuối cùng. 

1.5.3. Ban thường vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ cùng cấp là cấp giải quyết khiếu 
nại kỷ luật lần đầu đối với tổ chức đảng do uỷ ban kiểm tra cùng cấp quyết định 
kỷ luật; Ban Bí thư là cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật lần đầu của tổ chức đảng 
do Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật. 

2. về phạm vi giải quyết khiếu nại (Điều 24) 

2.1. Chỉ giải quyết khiếu nại về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật, về 
nguyên tắc, thủ tục, quy trình và thẩm quyền thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu 
nại kỷ luật; các trường hợp khiếu nại không thuộc phạm vi, trách nhiệm, thẩm 
quyền giải quyết thì tố chức đảng phải chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết theo quy định. 

2.2. Khi giải quyết khiếu nại phải xác định rõ nội dung, tính chất, mức độ, 
tác hại, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ so 
với hình thức kỷ luật đã quyết định để thảo luận thống nhất, biểu quyết tập trung 
không bị phân tán. 
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2.3. Quyết định kỷ luật, quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật không 
đúng thẩm quyền thì tổ chức đảng giải quyết khiếu nại yêu cầu tổ chức đảng đã 
quyết định kỷ luật huỷ bỏ quyết định kỷ luật, quyết định giải quyết khiếu nại kỷ 
luật và đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định. 

2.4. Đơn vừa khiếu nại, vừa tố cáo thì tổ chức đảng chỉ giải quyết nội 
dung khiếu nại và hướng dẫn người khiếu nại thực hiện quyền tố cáo theo 
quy định. 

2.5. Nếu đảng viên tự nguyện xin rút đơn khiếu nại (bằng văn bản) thì tổ 
chức đảng có thẩm quyền xem xét cho rút đơn khiếu nại và kết thúc việc giải 
quyết (phải lập biên bản có ký xác nhận của người khiếu nại). 

2.6. Đơn khiếu nại về xử lý kỷ luật hành chính, lịch sử chính trị, xác định 
tuổi đảng, xoá tên trong danh sách đảng viên thì chuyển cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết và báo cho người khiếu nại biết bằng văn bản. 

2.7. Tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thông báo 
bằng văn bản cho tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật biết lý do đơn khiếu nại 
không được giải quyết. 

3. về trình tự, thủ tục, phương pháp tiến hành (Điều 27) 

3.1. Biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật bằng phiếu kin chỉ áp dụng 
đối với việc thay đổi hình thức kỷ luật (tăng, giảm hoặc xoá hình thức kỷ luật); 
nếu giữ nguyên hình thức kỷ luật như quyết định của cấp dưới thì tổ chức đảng 
giải quyết khiếu nại trao đổi thống nhất bằng văn bản với tổ chức đảng đã quyết 
định kỷ luật hoặc giải quyết khiếu nại kỷ luật, không cần bỏ phiếu lại. 

3.2. Đổi tượng bị kỷ luật là cấp uỷ viên cùng cấp hoặc tổ chức đảng ữực 
thuộc cấp uỷ cùng cấp quản lý có khiếu nại thì trưởng đoàn giải quyết khiếu nại 
kỷ luật là uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ trở lên; ở Trung ương nếu đối tượng 
khiếu nại là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng hoặc tổ chức đảng trực 
thuộc Trung ương thì trưởng đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật là Uỷ viên Ban 
Bí thư hoặc Uỷ viên Bộ Chính trị. 

3.3. Đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật do cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ 
thành lập làm việc với đại diện tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật, đã giải quyết 
khiếu nại để tiến hành thẩm tra, xác minh; tuỳ nội dung, tính chất vụ việc, 
trưởng đoàn giải quyết khiếu nại quyết định nội dung, kế hoạch, lịch làm việc 
với các tổ chức đảng có thẩm quyền đã quyết định kỷ luật hoặc đã giải quyết 
khiếu nại (nếu dự kiến có sự thay đổi về nội dung, hình thức kỷ luật hoặc tình 
tiết mới dẫn đến thay đổi bản chất vụ việc) hoặc tổ chức đảng giải quyết khiếu 
nại kỷ luật gần nhất (nếu dự kiến giữ nguyên hình thức kỷ luật). 
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3.4. Trước khi tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định giải quyết khiếu 
nại họp để xem xét, bỏ phiếu quyết định kỷ luật thì đại diện tổ chức đảng có 
thẩm quyền gặp, nghe ý kiến của đối tượng khiếu nại, của đại diện cấp uỷ, tổ 
chức đảng quản lý trực tiếp tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật và báo cáo đầy đủ 
ý kiến đó tại cuộc họp. 

VI- Đình chỉ sinh hoạt đảng 

1. Trường họp bị đình chỉ sinh hoạt đảng (Điều 28) 

- Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng, cấp uỷ viên bị đình chỉ sinh hoạt 
cấp uỷ hoặc tổ chức đảng bị đình chỉ hoạt động phải chấp hành nghiêm các yêu 
cầu của tổ chức đảng hoặc cơ quan pháp luật (thực hiện các nhiệm vụ được 
giao, tường trình sự việc, tự kiểm điểm về những vi phạm,...); được đề đạt ý 
kiến của mình nhưng không được lấy danh nghĩa tổ chức đảng, danh nghĩa cấp 
uỷ viên, chức vụ, công tác đã bị đình chỉ để điều hành công việc. Đảng viên bị 
đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp uỷ thì đồng thòi bị đình chỉ các chức vụ 
trong Đảng. 

- Khi có yêu cầu của cơ quan bảo vệ pháp luật về làm thủ tục đình chỉ 
sinh hoạt đảng đối với đảng viên đã làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về địa 
phương, nơi cư trú hoặc đến đơn vị, địa phương khác, nhưng phát hiện đảng 
viên đó không làm thù tục chuyển sinh hoạt đảng đến nơi mới theo quy đinh 
hoặc quá 3 tháng không tham gia sinh hoạt đảng mà không có lý do, thì tổ chức 
đảng cấp trên của tổ chức đảng quản lý đảng viên uỷ quyền hoặc chỉ đạo tổ 
chức đảng nơi tiếp nhận làm thủ tục xoá tên đảng viên, trong thời hạn 5 ngày 
phải thông báo kết quả cho đảng viên, tổ chức đảng chuyển sinh hoạt đi cho 
đàng viên và cơ quan bảo vệ pháp luật biết. 

2. về thẩm quyền đinh chỉ sinh hoạt đảng (Điều 29) 

2.1. Đình chỉ hoạt động của một tổ chức đảng do cấp uỷ hoặc ban thường 
vụ cấp uỷ cấp ữên trực tiếp đề nghị, cấp uỷ hoặc ban thường vụ cấp uỷ cấp ừên 
cách một cấp quyết định. Đình chỉ hoạt động của một cấp uỷ hoặc ban thường 
vụ cấp uỷ trực thuộc Trung ương do Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư quyết định và 
báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đối với cấp uỷ các cấp bị đình chỉ 
hoạt động, sau khi có quyết định đình ehỉ thì cấp uỷ cấp trên ữực tiếp chỉ đinh 
ngay một cấp uỷ lâm thời để tiếp tục thực, hiện các nhiệm vụ của cấp uỷ đã bị 
đình chỉ hoạt động. • • . 

2.2. Cấp uỷ, tổ chức đảng bị đình chỉ được quyết định trở lại hoạt động 
hoặc bị kỷ luật giải tán và đã lập lại tổ chức đảng thì cấp uỷ lâm thời đương 
nhiên giải thể. 

2.3. Đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên do chi bộ và đảng uỷ cơ sờ đề 
nghị, uỷ ban kiểm ừa cấp ứên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng hoặc đảng uỷ cơ sở 
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được uỷ quyền quyết đmh. Đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp 
trên quản lý, chi bộ và đảng uỷ cơ sở đề nghị, ban thường vụ cấp uỷ quản lý cán 
bộ đó quyết định. 

2.4. Trường hợp có thông báo bằng văn bản của cơ quan pháp luật về 
đảng viên bị truy tổ, tạm giam, cấp uỷ viên bị khởi tố mà chi bộ, cấp uỷ cơ sờ 
chưa đề nghị hoặc không đề nghị tổ chức đảng cấp trên xem xét thì uỷ ban kiểm 
tra, ban thường vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ cấp ừên có thẩm quyền căn cử hồ sơ đề 
nghị của cơ quan pháp luật để quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp 
uỷ theo quy định. 

2.5. Trường hợp đối với đảng viên là cán bộ diện Trung ương quản lý 
(theo phân cấp quản lý cán bộ) thi tổ chức đảng mà đảng viên, cấp uỷ viên đó là 
thành viên hoặc tổ chức đảng nơi đảng viên đó sinh hoạt có văn bản báo cáo, đề 
nghị Ưỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xẻt hoặc báo cảo cấp thẩm quyền xem 
xét, quyết định; Uỷ viên Trung ương Đảng do Bộ Chính ữị quyết đinh và báo 
cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

2.6. Đối với vụ việc cỏ dấu hiệu vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng trở 
lên, dấu hiệu tham nhũng, khi cần thiết thì uỷ ban kiểm tra báo cáo đề nghị ban 
thường vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ cùng cẩp đình chỉ hoặc yêu cầu đình chỉ chức vụ 
ừong Đảng đổi với đảng viên hoặc yêu cầu tạm đình chỉ công tác đổi với cán 
bộ, đảng viên. 

VII- Tổ chức thưc hiên • • • 
Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ và thực hiện kể từ ngày ký. 

Trong quá trình thực hiện nếu cỏ vướng mắc thì báo cáo Ban Bí thư (qua Uỷ 
ban Kiểm tra Trung ương) để xem xét, quyết định. 

Giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn những vấn đề thuộc về quy 
ưình, thủ tục và nghiệp vụ phù hợp với tình hinh và yêu cầu thực tiễn của công 
tác kiểm ữaJ giám sát và kỷ luật của Đảng. 
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