
TỈNH ỦY QUẢNG NINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
* 

Số 875 - QĐ/TU Quảng Ninh, ngày si 3 thảng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành 

kỷ luật đảng của chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 
- Căn cứ các quy định và hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 

của Đảng; 
- Căn cứ Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư uBan 

hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại 
kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở"; 

- Căn cứ Quỵ chế số 02-QC/TU, ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh "Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 
2020 - 2025 "; ' 

- Xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG Bộ TỈNH QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm tra, giám sát, giải 
quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 

Điều 2. Quyết định này áp dụng đối với các loại hĩnh chi bộ (chi bộ cơ sở, 
chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận), có hiệu lực từ 
ngày ký. ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực 
hiện. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các chi 
bộ trong đảng bộ thực hiện Quyết định này. 

Nơi nhân: 
- Ban Bí thư Trang ương (để báo cáo), 
- ủy ban Kiểm tra Trung ương (để báo cáo), 
- Vụ Địa bàn II, Vụ long hợp 
Cơ quan ủy ban Kiểm ữa Trung ương, 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 
- Như Điều 2 (để thực hiện), 
- Lưu YPTU, HS. 

T/M TINH ỦY 
'THƯ 

Nguyên Xuân Ký 
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QUY TRÌNH 
kiểm tra chấp hành đối với đảng viên1 

(Ban hành kèm theo Quyết định số SJ3-QĐ/TU, ngày 43/01/2023 của Tỉnh ủy) 

I- BƯỚC CHUẨN BỊ 
1. Thành lập tổ kiểm tra và xây dựng kế hoạch kiểm tra2: 

- Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của chi bộ hoặc nhiệm vụ cấp 
trên giao, chi bộ chỉ đạo đồng chí đảng viên được phân công tham mưu triển khai 
cuộc kiểm tra chủ động xây dựng dự thảo quyết định, kế hoạch kiểm tra báo cáo xin 
ý kiến chi ủy, bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) {căn củ tính 
chất, nội dung, quy mô kiểm tra để xác định thành viên tổ kiểm tra cho phù hợp). 

Trường hợp thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, chi ủy (đồng chí bí thư, phó bí 
thư, nếu chi bộ không có chi ủy) hội ý thống nhất để xác định đối tượng, nội dung 
kiểm tra, phân công đồng chí chi ủy viên hoặc đảng viên chủ trì triển khai cuộc 
kiểm tra; ban hành nghị quyết của chi bộ về việc kiểm tra. 

- Đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ xem xét, ký ban hành quyết định, kế 
hoạch kiểm tra. 

- Kế hoạch kiểm tra xác định rõ nội dung, mốc thời gian kiểm tra, thời gian 
làm việc, phương pháp tiến hành..trong đó, mốc thời gian kiểm tra không quá 05 
năm gần nhất; thời gian kiểm tra không quá 45 ngày; trường hợp cần thiết chi bộ 
có thể quyết định gia hạn nhưng không quá 1/3 thời gian kiểm tra. 

Tổ kiểm ừa được sử dụng con dấu của chi bộ (đối với chi bộ cơ sở) để thực 
hiện nhiệm vụ. 

2. Tổ kiểm tra xây dựng đề cương yêu cầu đảng viên được kiểm tra báo cáo; 
lịch làm việc của tổ và phân công nhiệm vụ từng thành viên trong tổ; chuẩn bị các 
văn bản, tài liệu liên quan. 

3. Chi bộ đảm bảo điều kiện cần thiết, kinh phí, phương tiện phục vụ tổ kiểm 
tra thực hiện nhiệm vụ theo quy định (nếu có). 

II- BƯỚC TIẾN HÀNH 
1. Bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ và tổ kiểm tra triển khai quyết định, kế 

hoạch, thống nhất lịch làm việc với đảng viên được kiểm tra; yêu cầu đảng viên 
được kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo đề cương gợi ý, ấn định thời gian báo cáo, 
cung cấp hồ sơ, tài liệu cho tổ kiểm tra; yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan 

1 Khoản 1 Điều 7 Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương: "Chi bộ xây dựng kế 
hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Tập trung kiềm ữa việc 
thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công và quy định về ừách nhiệm nêu gương, về nhũng 
điều đảng viên không được làm". 
2 Tiểu mục 4.1 mục 4 Phần II Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư: "Các chi bộ phải thưòng 
xuyên tự kiểm tra; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát (xác định cụ thề về nội dung, đối tượng, mốc thời gian, thời 
gian tiến hành, phương pháp tiến hành, phân công thành viên tồ kiềm tra, giám sát) và tiến hành kiểm tra chấp hành, 
kiểm tra khi cỏ dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề đối với đảng viên trong 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". 
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phối hơp thực hiện; căn cứ tình hình thực tiễn, việc triển khai quyết định, kế hoạch 
kiếm tra có thể thực hiện bằng hình thức gửi vãn bản. 

2. Đảng viên được kiểm tra báo cáo bằng văn bản theo đề cương gợi ý và 
cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi chi bộ (qua tổ kiểm tra). 

Đối với chi bộ thôn, khu phổ, đảng viên được kiểm tra có thể báo cáo bằng 
văn bản hoặc báo cáo trực tiếp tại buổi làm việc với tổ Idểm tra (nội dung báo cáo 
của đảng viên phải được ghi nhận trong biên bản làm việc) trừ các đồng chí ủy 
viên ban chấp hành đảng bộ, đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức và người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sinh hoạt tại chi bộ thôn, khu. 

3. Tổ kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh: 

- Tổ kiểm tra nghiên cứu báo cáo của đảng viên được kiểm tra, hồ sơ tài liệu 
đã thu thập; làm việc với đảng viên được Idểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan đế thấm tra, xác minh (nội dung làm việc phải ãược ghi biên bản). 

Trong quá trình làm việc, nếu cần điều chỉnh, bổ sung nội dung, thời gian, đối 
tượng kiểm tra, thành viên tổ kiểm tra hoặc giám định về chuyên môn, kỹ thuật thì 
tổ trưởng tổ kiểm tra báo cáo chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) xem 
xét, quyêt định. Những nội dung cân yêu câu đôi tượng kiểm tra bổ sung giải trình 
làm rõ, tổ kiểm tra trao đổi bằng văn bản. 

- Tổ kiểm tra xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. 

4. Tổ kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kểt quả kiểm tra với đảng viên được 
kiểm tra. 

5. Tổ kiểm ừa tiếp tục thẩm ừa, xác minh những nội dung chưa rõ hoặc có ý kiến 
khác nhau (nếu có); ừao đổi với đảng viên được kiểm tra về kết quả thẩm tra, xác 
minh bổ sung; hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra; dự thảo thông báo kết 
luận kiêm tra. 

6 .  Tổ kiểm tra báo cáo chi ủy, bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) quyết định thời 
gian tổ chức hội nghị chi bộ. 

m- BƯỚC KẾT THÚC 
1. Chi bộ xem xét, kết luận. 

- Tổ kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đày đủ ý kiến của đối tượng 
kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan; các đề xuất, kiến nghị. 

- Đảng viên được kiểm tra trinh bày ý kiến về kết quả kiểm tra trước chi bộ. 

- Chi bộ thảo luận, xem xét, kết luận. Trường hợp kết luận đảng viên được 
kiểm tra có dấu hiệu vi phạm thì tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; nếu vi 
phạm đã rõ và đảng viên được kiểm tra tự giác kiểm điểm, tự giác nhận hình thức kỷ 
luật tương xứng vởi hành vi vi phạm thì tiến hành ngay quy trình xem xét kỷ luật. 

2. Tổ kiểm tra hoàn chỉnh báo kết quả kiểm tra, thông báo kết luận kiểm tra, 
trình bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ ký, ban hành. 
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3. Đại diện chi bộ thông báo kết luận kiểm tra đến đảng viên được kiểm tra và 
các tố chức, cá nhân có liên quan (nếu càn); triển khai thực hiện quy trình thi hành 
kỷ luật (nếu có). Căn cứ tình hình thực tiễn, việc thông báo kết luận có thể thực 
hiện theo hình thức trực tiếp hoặc gửi văn bản. 

4. Tổ kiểm ừa họp rút kinh nghiệm; hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho chi bộ lưu trữ 
theo quy định. 

5. Chi bộ phân công đảng viên theo dõi đôn đốc, giám sát đảng viên được kiểm tra 
thực hiện kết luận kiểm ữa, quyết định kỷ luật (nếu có). 
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QUY TRÌNH 
giám sát chuyên đề đối với đảng viên1 

(kềm theo Quyết định sổS73-QĐ/TU, ngày 43/01/2023 của Tỉnh ủy) 

I- BƯỚC CHUẨN BỊ 
1. Thành lập tổ giám sát và xây dựng kế hoạch giám sát: 

- Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của chi bộ hoặc nhiệm vụ cấp 
trên giao, chi bộ chỉ đạo đồng chí đảng viên được phân công tham mưu triển khai 
cuộc giám sát chủ động xây dựng dự thảo quyết định, kế hoạch giám sát báo cáo, 
xin ý kiến chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy); đồng chí bí thư, 
hoặc phó bí thư chi bộ xem xét, ký ban hành quyết định, kế hoạch giám sát. 

Trường hợp thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, chi ủy (hoặc đồng chí bí thư, phó 
bí thư, nếu chi bộ không có chi ủy) hội ý thống nhất để xác định đối tượng, nội dung 
giám sát, phân công đồng chí chi ủy viên hoặc đảng viên chủ trì triển khai cuộc giám 
sát; ban hành nghị quyết của chi bộ về việc giám sát. 

- Kế hoạch giám sát xác định rõ nội dung, thời gian giám sát, thời gian làm 
việc, phương pháp tiến hành..trong đó, mốc thời gian giám sát không quá 03 năm 
gần nhất; thời gian giám sát không quá 30 ngày; trường hợp cần thiết, chi bộ có thể 
quyết định gia hạn thời gian giám sát nhưng không quá 1/3 thời gian giám sát. 

Tổ giám sát được sử dụng con dấu của chi bộ (đối với chi bộ cơ sở) để thực 
hiện nhiệm vụ. 

2. Tổ giám sát xây dựng đề cương yêu cầu đảng viên được giám sát báo cáo; 
lịch làm việc của tổ và phân công nhiệm vụ từng thành viên trong tổ; chuẩn bị các 
văn bản, tài liệu liên quan. 

3. Chi bộ đảm bảo điều kiện cần thiết, kinh phí, phương tiện phục vụ tổ giám 
sát thực hiện nhiệm vụ theo quy định (nếu có). 

n- BƯỚC TIẾN HÀNH 
1. Bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ và tổ giám sát triển khai quyết định, kế 

hoạch giám sát; thống nhất lịch làm việc với đảng viên được giám sát; yêu cầu đối 
tượng giám sát chuẩn bị báo cáo theo đề cương gợi ý; cung câp các hô sơ, tài liệu; 
các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện. Việc triên khai quyêt định và 
kế hoạch giám sát theo hình thức trực tiếp, trường họp đặc biệt có thể gửi văn bản. 

2. Đảng viên được giám sát báo cáo bằng văn bản theo đề cương gợi ý và các 
tài liệu có liên quan gửi chi bộ (qua tô giám sát). 

1 Điểm 4.1 mục 4 Phần II Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư: "Các chi bộ phải thường xuyên 
tự kiểm tra; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát (xác định cụ thề về nội dung, đối tượng, mốc thời gian, thời gian 
tiến hành, phương pháp tiến hành, phân công thành viên tồ kiềm tra, giám sát) và tiến hành kiềm tra chấp hành, kiêm 
tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề đối với 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". 
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Đối với chi bộ thôn, khu phố, đảng viên được giám sát có thể báo cáo bằng văn 
bản hoặc báo cáo trực tiếp tại buổi làm việc vói tổ giám sát (nội dung báo cáo của 
đảng viên phải được ghi nhận trong biên bản làm việc) trừ các đồng chí ủy viên ban 
chấp hành đảng bộ, đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã sinh hoạt tại chi bộ thôn, khu. 

3. Tổ giám sát nghiên cứu báo cáo của đảng viên được giám sát; hồ sơ, tài liệu 
đã thu thập; trường hợp cần thiết thì làm việc với đảng viên được giám sát và các cá 
nhân có liên quan để thẩm tra, xác minh những nội dung cần làm rõ (quá trình làm 
việc với moi tổ chức, cá nhân, tổ giám sát phải lập biên bản làm việc). 

Trong quá trình giám sát nếu cần điều chỉnh, bổ sung nội dung, thời gian, đối 
tượng giám sát, thành viên tổ giám sát hoặc giám định về chuyên môn kỹ thuật thì 
đồng chí tổ trưởng tổ giám sát báo cáo chi ủy, bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) 
xem xét, quyết định. Những nội dung cần yêu cầu đối tượng được giám sát giải trình, 
bổ sung, làm rõ (nếu có) thì trao đổi bằng văn bản. 

- Tổ giám sát dự thảo báo cáo kết quả giám sát. 

4. Tổ giám sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát với đảng viên được 
giám sát. 

5. Tổ giám sát tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ hoặc có ý 
kiên khác nhau (nêu có); hoàn chmh dự thảo báo cáo kết quả giám sát, dự thảo thông 
báo kết luận giám sát. 

6. Tổ giám sát báo cáo chi ủy, bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) quyết định 
thời gian tổ chức hội nghị chi bộ. 

m- BƯỚC KÉT THỦC 
1. Tổ chức hội nghị chi bộ xem xét, kết luận: 

- Tổ giám sát báo cáo chi bộ về kết quả giám sát; trình bày đầy đủ ý kiến của 
đảng viên được giám sát và các cá nhân có liên quan; các đề xuất, kiến nghị. 

- Đảng viên được giám sát trình bày ý kiến về kết quả giám sát trước chi bộ. 

- Chi bộ xem xét, kết luận; trường hợp kết luận đối tượng giám sát có dấu hiệu 
vi phạm thì tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. 

2. Tổ giám sát hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát; hoàn chỉnh thông báo kết 
luận giám sát trình đông chí bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ ký, ban hành. 

3. Đại diện chi bộ thông báo kết luận giám sát đến đảng viên được giám sát; tổ 
chức, cá nhân có liên quan. Căn cứ tình hình thực tiễn, việc thông báo kết luận giám 
sát có thể thực hiện theo hình thức ừực tiếp hoặc gửi văn bản. 

4. Tổ giám sát họp, rút kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất với chi bộ (nếu có); 
hoàn thiện hồ sơ bàn giao chi bộ lưu trữ theo quy định. 

5. Chi bộ phân công đảng viên theo dõi, đôn đốc đảng viên được giám sát thực 
hiện kết luận giám sát. 



7 

QUY TRÌNH 
kiếm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên1 

(Ban hành kèm theo Quyết định số S73-QĐ/TUngàysí3/01/2023 của Tỉnh ủy) 

I- BƯỚC CHUẨN BỊ 
1. Thành lập tổ kiểm tra và xây dựng kế hoạch kiểm ữa: 
- Chi bộ căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, nắm tìrủi hình hoặc nhiệm vụ cấp 

trên giao để chỉ đạo đảng viên được phân công tham mưu quyết định, kế hoạch 
kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên; báo cáo, xin ý kiến chi ủy, bí 
thư hoặc phó bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy). 

- Đồng chí bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ ký, ban hành quyết định, kế 
hoạch kiểm tra. Tổ trường tổ kiểm ừa có thể là bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, chi 
ủy viên hoặc đảng viên được phân công {căn cứ tính chất, nội dung, quy mô kiếm 
tra để xác định thành viên tố kiểm tra cho phù hợp). 

- Kế hoạch kiểm tra xác định rõ nội dung, mốc thời gian kiểm tra; thời gian 
làm việc, phương pháp tiến hành,...; trong đó, thời gian kiểm tra không quá 45 
ngày làm việc; trường hợp cân thiêt, chi bộ có thê quyêt định gia hạn thời gian 
kiểm tra nhưng không quá 1/3 thời gian kiểm tra, 

- Tổ kiểm tra được sử dụng con dấu của chi bộ (đối với chi bộ cơ sở) để thực 
hiện nhiệm vụ. 

2. Tổ kiểm tra xây dựng đề cương yêu cầu đảng viên được kiểm tra báo cáo; 
lịch làm việc của tổ và phân công nhiệm vụ từng thành viên trong tổ; chuấn bị các 
văn bản, tài liệu liên quan. 

3. Chi bộ bảo đảm điều kiện cần thiết, kinh phí phục vụ tổ kiểm tra thực hiện 
nhiệm vụ theo quy định (nếu có). 

n- BƯỚC TIẾN HÀNH 
1. Bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ và tổ kiểm tra triển khai quyết định, kế 

hoạch kiểm tra, thống nhất lịch làm việc với đảng viên được kiểm tra và đại diện tổ 
chức đảng có liên quan; yêu cầu đảng viên chuẩn bị báo cáo theo đề cương gợi ý, 
cung cấp các hồ sơ, tài liệu; các tô chức, cá nhân có liên quan phôi hợp thực hiện. 
Căn cứ tmh hình thực tiễn, việc triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra có thể thực 
hiện bằng hình thức ừực tiếp hoặc gửi văn bản. 

2. Đảng viên được kiểm tra báo cáo bằng văn bản và các hồ sơ, tài liệu có liên 
quan gửi chi bộ (qua tổ kiểm tra). 

3. Tổ kiểm tra thẩm tra, xác minh: 
- Tổ kiểm tra nghiên cứu báo cáo của đảng viên được kiểm tra, hồ sơ, văn 

bản, tài liệu nhận được; làm việc với các tổ chức, cá nhân để thu thập các văn bản, 

1 Khoàa 2 Điều 7 Quy định số 22- QĐ/TW, ngầy 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương: "Chi bộ giài qỊiyếụố 
cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên trong chi bộ về thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao; về phẩm 
chất, đạo đức, lối sống; về thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ câp trên giao)". 
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tài liệu, chứng cứ có liên quan; làm việc với đảng viên được kiểm tra để yêu cầu 
giải trình bổ sung, làm rõ nội dung kiểm tra. 

Trong quá trình kiểm tra nếu cần điều chỉnh, bổ sung nội dung, thời gian kiểm 
tra, đối tượng kiểm tra, thành viên tổ hoặc cần giám định về chuyên môn, kỹ thuật 
thì tổ trưởng báo cáo chi ủy, bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) xem xét, quyết 
định. Những nội dung yêu cầu giải trình, làm rõ thì trao đổi bằng văn bản với đảng 
viên được kiểm tra. 

- Tổ kiểm tra xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. 
- Trường hợp vi phạm đã rõ, đến mức phải kỷ luật và đảng viên được kiểm tra 

tự giác kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật tương xứng với hành vi vi phạm thì tổ 
trưởng tổ kiểm tra báo cáo bí thư chi bộ quyết định cho kết hợp thực hiện ngay quy 
trình thi hành kỷ luật cùng với quy trình kiểm tra. 

4. Tổ kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh với đảng 
viên được kiểm tra. 

5. Tổ kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ hoặc có ý 
kiến khác nhau (nếu có); hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với 
đảng viên được kiểm ừa và đại diện các tổ chức, cá nhân có liên quan làm rõ thêm 
về nội dung thẩm tra, xác minh để có đủ căn cứ kết luận. 

6. Tổ kiểm tra báo cáo chi ủy, bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) quyết định 
thời gian tô chức hội nghị chi bộ. 

m- BƯỚC KẾT THÚC 
1. Tổ chức hội nghị chi bộ xem xét, kết luận: 
- Tổ kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đày đủ ý kiến của đảng viên 

được kiếm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan; các đề xuất, kiến nghị. 
- Đảng viên được kiểm tra trĩnh bày ý kiến về kết quả kiểm tra trước chi bộ 

(hoặc trình bày bản tự kiểm điểm trước chi bộ nếu thực hiện đồng thời quy trình 
xem xét, thi hành kỷ luật). 

- Chi bộ thảo luận, xem xét, kết luận; bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật 
đảng viên vi phạm (nếu có). 

2. Tổ kiểm tra tiếp thu, hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra và hoàn chỉnh 
thông báo kết luận, quyết định kỷ luật hoặc báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền thi 
hành kỷ luật đôi với đảng viên vi phạm (nêu có), trình bí thư chi bộ hoặc phó bí 
thư chi bộ ký, ban hành. 

3. Đại diện chi bộ thông báo kết luận kiểm tra và quyết định kỷ luật (nếu có) 
đến đảng viên được kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan; triển khai thực 
hiện quy trình thi hành kỷ luật (nếu có). Việc thông báo kết luận thực hiện theo 
hình thức thông báo trực tiếp. . 

4. Tổ kiểm tra họp rút kinh nghiệm; hoàn thiện hồ sơ, bàn giao cho chi bộ lưu 
trữ theo quy định. 

5. Chi bộ phân công đảng viên theo dõi, đôn đốc, giám sát đảng viên được 
kiểm tra thực hiện kết luận kiểm tra, quyết định kỷ luật (nếu có). 
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QUY TRÌNH 
giải quyết tố cáo đối với đảng viên1 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổS7ỉ-QĐ/TU, ngàysSỏ/01/2023 của Tỉnh ủy) 

I- BƯỚC CHUẨN BỊ 
1. Thành lập tổ giải quyết tố cáo và xây dựng kế hoạch giải quyết tố cáo: 

Bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ căn cứ vào đơn tố cáo hoặc đơn kiến nghị, 
phản ánh có nội dung tố cáo (gọi tắt là đơn tố cáo) thuộc thẩm quyền, nội dung tố 
cáo phải giải quyết2, phân công đại diện chi bộ làm việc với người viết đơn tố cáo 
(sau đây gọi là người tố cáo) để nắm tình hình, xác định rõ danh tính, địa chỉ đối 
tượng tố cáo; đảng viên bị tố cáo và nội dung tố cáo (khi làm việc với người tố cáo 
phải lập biên bản buổi làm việc và có từ hai người trong chi bộ tham gia buổi làm 
việc); báo cáo, xin ý kiến chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) về 
việc thành lập tổ giải quyết tố cáo; kế hoạch giải quyết tố cáo. 

- Bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ ký quyết địiửi, kế hoạch giải quyết tố cáo. 
Tổ trưởng tổ giải quyết tố cáo là đồng chí phó bí thư chi bộ hoặc chi uỷ viên (nếu 
chi bộ có chi uỷ); nếu chi bộ không có phó bí thư chi bộ hoặc chi uỷ thi đồng chí bí 
thư chi bộ làm tổ trường. Căn cứ nội dung tố cáo để xác định số lượng thành viên 
tham gia tổ giải quyết tố cáo. 

Kế hoạch giải quyết tố cáo xác định rõ về mục đích, yêu cầu nội dung, thời gian 
làm việc, phương pháp tiến hành,...; trong đó, thời hạn giải quyết tố cáo chậm nhất 
90 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo (gửi, tố cáo trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện 
chuyển đến). Trường hợp vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo nhưng 
không quá 30 ngày, đồng thời phải thông báo cho người tố cáo, người bị tố cáo, tổ 
chức có liên quan biết. 

Tổ giải quyết tố cáo được sử dụng con dấu của chi bộ (đối với chi bộ cơ sờ) để 
thực hiện nhiệm vụ. 

2. Tổ giải quyết tố cáo nghiên cứu đơn tố cáo, căn cứ nội dung đơn và kết quả 
làm việc với đảng viên bị tố cáo để xây dựng đề cương yêu cầu đảng viên bị tố cáo 
báo cáo giải trình; lịch làm việc của tổ và phân công nhiệm vụ từng thành viên trong 
tổ; chuẩn bị các văn bản, tài liệu liên quan. 

3. Chi bộ bảo đảm điều kiện cần thiết, kinh phí phục vụ tổ giải quyết tố cáo 
thực hiện nhiệm vụ theo quy định (nếu có). 

II- BƯỚC TIẾN HÀNH 
1. Bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ và tổ giải quyết tố cáo triển khai quyết 

định, kế hoạch giải quyết tố cáo, thống nhất lịch làm việc với đảng viên bị tố cáo; 

1 Khoản^1 Điều 19 Quy định số 22-QĐ/TƯ, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương: "Chi bộ có nhiệm vụ 
giải quyết tố cáo đối với đảng viên thuộc phạm vi quàn lý". 
2 Khoản 2 Điều 7 Quy định số 22-QĐ/TƯ, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; "Chi bộ giải quyết tố cáo 
và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên ứong chi bộ về thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao; về phẩm chất, đạo 
đức, lối sống; về thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ cấp trên giao)". 
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yêu cầu đảng viên bị tố cáo chuẩn bị báo cáo theo đề cương, cung cấp các hồ sơ, tài 
liệu; các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện. Căn cứ tình hình thực 
tiễn, việc triển khai quyết định và kế hoạch giải quyết tố cáo có thể thực hiện theo 
hình thức trực tiếp hoặc gửi văn bản. 

2. Đảng viên bị tố cáo báo cáo giải trình bằng văn bản và các hồ sơ, tài liệu có 
liên quan gửi chi bộ (qua tổ giải quyết tố cáo). 

3. Tổ giải quyết tố cáo thẩm tra, xác minh: 

- Tổ giải quyết tố cáo nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu và chứng cứ nhận 
được; làm việc với người tố cáo, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung tố 
cáo và đảng viên bị tố cáo. 

Trong quá trình thẩm tra, xác minh, tổ giải quyết tố cáo gặp và làm việc trực 
tiếp với người tố cáo (nếu cần) để xác định lại và làm rõ thêm về nội dung tố cáo; 
hướng dẫn người tố cáo thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, giải trình, bổ sung, làm 
rõ thêm (nếu có); thực hiện các biện pháp bảo vệ người tố cáo theo quy định. 

Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung, thời gian, đối tượng kiểm tra, 
thành viên tổ giải quyết tố cáo hoặc giám định về chuyên môn, kỹ thuật thì tổ trưởng 
tổ giải quyết tố cáo báo cáo chi ủy, bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) xem xét, 
quyết định. 

- Tổ giải quyết tố cáo xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giải quyết tố cáo. 

Trong khi thực hiện quy trình giải quyết tổ cáo nếu phát hiện đảng viên bị tố 
cáo có dấu hiệu vi phạm khác thì tổ giải quyết tố cáo báo cáo chi ủy, bí thư chi bộ 
(nơi không có chi ủy) để xem xét, quyết định chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu 
vi phạm, đưa nội dung tố cáo vào báo 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. 

Trường hợp vi phạm đã rõ, đến mức phải kỷ luật và đảng viên bị tố cáo tự giác 
kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với hành vi vi phạm thì tổ trưởng 
tổ giải quyết tố cáo báo cáo chi ủy, bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) xem xét, 
quyết định để kết hợp thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cùng với quy 
trình giải quyết tố cáo. 

4. Tổ giải quyết tố cáo thông qua dự thảo báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối 
với đảng viên bị tố cáo, tổ chức, cá nhân liên quan (nếu cần thiết). 

5. Tổ giải quyết tố cáo tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ 
hoặc có ý kiến khác nhau (nếu có); trao đổi với đảng viên bị tố cáo và đại diện các 
tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung thẩm tra, xác minh để có đủ căn cứ kết 
luận có vi phạm hay không (nếu cần); hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả giải quyết 
tố cáo. 

6. Tổ giải quyết tố cáo báo cáo chi ủy, bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) quyết 
định thời gian tổ chức hội nghị chi bộ. 

III- BƯỚC KẾT THÚC 
1. Tổ chức hội nghị chi bộ xem xét, kết luận: 
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- Tổ giải quyết tố cáo báo cáo kết quả giải quyết tố cáo với chi bộ; trình bày 
đầy đủ ý kiến của đảng viên bị tố cáo và người tố cáo, các tổ chức, cá nhân có liên 
quan; các đề xuất, kiến nghị. 

- Đảng viên bị tố cáo trình bày ý kiến (hoặc báo cáo kiểm điểm nếu kết hợp 
thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật). 

- Chi bộ xem xét, kết luận; bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật hoặc đề nghị 
cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm (nếu có). 

2. Tổ giải quyết tố cáo hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết tố cáo; dự thảo 
thông báo kết luận giải quyết tố cáo, quyết định kỷ luật hoặc báo cáo đề nghị cấp có 
thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên bị tố cáo (nếu có), trình, bí thư chi bộ 
ký, ban hành. 

^ 3. Đại diện chi bộ thông báo kết luận giải quyết tố cáo và quyết định kỷ luật 
(nếu có) đến đảng viên bị tố cáo và các tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc triển khai 
thực hiện quy trình thi hành kỷ luật (nếu có). 

Tổ kiếm tra thông báo kết luận giải quyết tố cáo cho người tố cáo bằng hình 
thức trực tiếp (tại buổi làm việc); trường họp cần thiết thì ứích 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). 

4. Tổ giải quyết tố cáo họp rút kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất với chi bộ (nếu 
có); hoàn thiện hồ sơ, bàn giao cho chi bộ lưu trữ theo quy định. 

5. Chi bộ phân công đảng viên theo dõi, đôn đốc, giám sát đảng viên bị tố cáo 
thực hiện kết luận giải quyết tố cáo, quyết đmh kỷ luật (nếu có). 
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QUY TRÌNH 
xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên1 

(Kèm theo Quyết định số S75-QĐ/TU, ngày 45/01/2023 của Tỉnh ủy) 

I- BƯỚC CHUẨN BỊ 
1. Thành lập tổ kiểm tra và xây dựng kế hoạch thi hành kỷ luật: 

- Căn cứ kết luận kiểm tra của chi bộ hoặc kết luận kiểm tra của tổ chức đảng 
cấp trên có thẩm quyền, kết luận của cơ quan pháp luật, nội dung vi phạm và thấm 
quyền thi hành kỷ luật của chi bộ, chi ủy, bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) giao 
đông chí chi ủy viên hoặc đảng viên được phân công tham mưu thành lập tô kiêm 
tra xem xét, thi hành kỷ luật; kế hoạch xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên 
vi phạm. 

- Bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ ký, ban hành quyết định, kế hoạch xem 
xét thi hành kỷ luật. Tổ trưởng tổ kiểm tra là đồng chí bí thư chi bộ, phó bí thư chi 
bộ hoặc chi uỷ viên (nếu chi bộ có chi uỷ). 

Trường hợp 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 ủy cấp trên quản lý trực 
tiếp xem xét, thi hành kỷ luật. 

Tổ kiểm tra được sử dụng con dấu của chi bộ (đối với chi bộ cơ sở) để thực 
hiện nhiệm vụ. 

2. Tổ kiểm tra xây dựng đề cương báo cáo yêu cầu đảng viên vi phạm kiểm 
điểm; lịch làm việc của tổ và phân công nhiệm vụ từng thành viên trong tổ; chuẩn 
bị các văn bản, tài liệu liên quan. 

3. Chi bộ bảo đảm điều kiện cần thiết, kinh phí, phương tiện phục vụ tổ kiểm 
tra thực hiện nhiệm vụ theo quy định (nếu có). 

II- BƯỚC TIẾN HÀNH 
1. Bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ, tổ kiểm tra triển khai kết luận kiểm 

tra hoặc quyết định, kế hoạch xem xét, thi hành kỷ luật với đảng viên vi phạm; 
thống nhất lịch làm việc và yêu cầu đảng viên vi phạm chuẩn bị báo cáo kiểm 
điểm theo đề cương gợi ý, cung cấp các hồ sơ, tài liệu; các tổ chức, cá nhân có 
liên quan phối hợp thực hiện. Căn cứ tình hỉnh thực tiễn, việc triển khai quyết 
định có thể thực hiện theo hình thức gửi văn bản. 

1 Điềm 1.1 khoản 1 Điều 11 Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương: 
"Chi bộ quyết định khiển trách, cành cáo đảng viên trong chi bộ (kể cả cấp ủỵ viên các cấp, đảng viên thuộc diện 
cấp ủy cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", 
sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đàng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao). 
- Sau khi chi bộ quyết định kỷ luật khiền trách, cảnh cáo đối với cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp 
trên quản lý, phải báo cáo lên các cấp ủy mà đảng viên đó là thành viên và cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy quản lý 
cán bộ. 
- Việc cách chức, khai trừ cấp ủy viên của chi bộ cơ sở do chi bộ cơ sở đề nghị, ban thường vụ cấp ủy huyện, quận 
hoặc tương đương quyết định. 
- Đối với cấp ủy viên các cấp sinh hoạt tại chi bộ (tò cấp ủy viên đảng ủy cơ sở trở lên) và cán bộ thuộc diện cấp ủy 
cấp trên quản lý, nếu vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao mà phải áp dụng hình thức kỷ luật thì chi bộ 
đề nghị cấp có thẳm quyền xem xét, quyết định". 
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2. Đảng viên vi phạm chuẩn bị kiểm điểm bằng văn bản, tự nhận hình thức kỷ 
luật tương xứng và hô sơ, tài liệu có liên quan gửi chi bộ (qua tổ kiểm tra). 

3. Tổ kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh: 

- Tổ kiểm tra nghiên cứu bản kiểm điểm, hồ sơ, tài liệu; làm việc với đảng 
viên vi phạm và các tô chức, cá nhân có liên quan; thẩm tra, xác minh những nội 
dung chưa rõ. 

Nếu phát hiện có nội dung vi phạm mới hoặc cần điều chỉnh, bổ sung về nội 
dung, thời gian, đảng viên vi phạm, thành viên tổ hoặc cần giám định về chuyên 
môn, kỹ thuật thì tô trưởng tô kiêm tra báo cáo chi ủy, bí thư chi bộ (nơi không có 
chi ủy) để xem xét, quyết định. 

- Tổ kiểm tra xây dựng dự thảo báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật. 

4. Tổ kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh đối với 
đảng viên vi phạm; tổ chức và cá nhân có liên quan (nếu cần). 

5. Tổ kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những vấn đề chưa rõ (nếu có); 
hoàn chỉnh dự thảo báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật. 

6. Tổ kiểm ừa báo cáo chi ủy, bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) quyết định thời 
gian tô chức hội nghị chi bộ. 

III- BƯỚC KÉT THÚC 
1. Tổ chức hội nghị chi bộ xem xét, kết luận; 

- Tại hội nghị, đại diện chi bộ thông báo kết luận Idểm tra của cấp có thẩm 
quyền (trường hợp thi hành kỷ luật theo kết luận kiểm tra); tổ kiểm tra báo cáo đề 
nghị thi hành kỷ luật. 

- Đảng viên vi phạm trình bày bản tự kiểm điểm, trực tiếp trình bày ý kiến với 
chi bộ. 

Trường họrp đảng viên không dự hội nghị chi bộ để trình bày bản tự kiểm 
điểm và trực tiếp trình bày ý kiến với chi bộ, thì đại diện chi bộ gặp đảng viên vi 
phạm đê nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến và ý Idến này được báo cáo đầy 
đủ trước khi chi bộ quyết định thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền. 

- Chi bộ xem xét, kết luận; bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật hoặc đề nghị 
cấp có thẩm quyền quyết định thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. 

Trường hợp 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 ủy cấp trên quản lý trực tiếp để 
cử đại diện chủ trì hội nghị xem xét, kỷ luật. Sau khi biểu quyết quyết đinh 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 luật2. 

2 Điểm 7.1 Níục 7 Phần III Hướng dẫn 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư về 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 kiềm tra, giám sát và kỷ 
luật cùa đảng. 
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2. Tổ kiểm tra hoàn chỉnh quyết định kỷ luật hoặc xây dựng báo cáo, tờ trình 
đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật, trình đồng chí bí thư chi bộ 
hoặc phó bí thư chi bộ ký, ban hành. 

Trường hợp đảng viên vi phạm là thành viên trong cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị - xã hội thì chi bộ thông báo đến tổ chức đảng có thẩm quyền chỉ đạo thi 
hành kỷ luật về hành chính, đoàn thể kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. 

3. Đại diện chi bộ công bố quyết định kỷ luật đến đảng viên vi phạm và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan. 

Quyết định khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên vi phạm của chi bộ có 
hiệu lực ngay sau khi chi bộ công bố kết quả biểu quyết quyết định kỷ luật. Trong 
vòng 10 ngày, chi bộ ban hành quyết định kỷ luật giao cho đảng viên bị kỷ luật, 
báo cáo cấp ứên và lưu hồ sơ. Quyết định kỷ luật của chi bộ (trong đảng bộ bộ phận, 
trong đảng bộ cơ sở) được đóng dấu của đảng ủy cơ sờ vào phía trên, góc trái. 
Đảng ủy cơ sở hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp không phải ra quyết định chuẩn y3. 

4. Tổ kiểm tra họp rút kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất với chi bộ (nếu có); 
hoàn thiện hồ sơ, bàn giao cho chi bộ lưu trữ theo quv định. 

5. Chi bộ phân công đồng chí đảng viên theo dõi, đôn đốc, giám sát đảng 
viên vi phạm chấp hành quyết định thi hành kỷ luật. 

3 Khoản 2 Điều 16 Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, 
giám sát và kỳ luật của đảng. 
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