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BAN CHAP HANH TRUNG UNG BANG CQNG SAN VIT NAM 
* 

S 02HD/TW Ha Nôi, ngày 09 tháng 12 náin 2021 

HUNG DAN 
• A A A S thijc hiçn m9t so 1191 dung Quy dnh  so 22-QB/TW, ngay 28/7/2021 

A 

 cüa Ban Chp hành Trung wYngDãng 
ye cong tac kiem tra, giam sat va ky Iuit cua Bang 

- Can cü Diu 1 Dáng; 

- Can cir Quy ch lam vic cila Ban Chap hành Trung ucing, B Chmnh trj, 
BanBI thtrkhoá XIII; 

- Can cü Quy djnh s 22-QD/TW, ngày 28/7/202 1 cña Ban Chp hãnh 
Trung uang v cong tác kiêm tra, giám sat và k lu.t cña Dâng, 

Ban Bi thu hi.r&ng dn thtrc hin rnt s ni dung Quy drh v cOng tác 
kim tra, giám sat và k' lut ci.:ia Dãng nhu sau: 

I- Giái thIch tir ngfr 

1. Thrc hin nhim vi chuyên mon di.rçc giao là cong vic theo chic 
danh duçic phê chun, chi djnh, b nhim, bu cü; theo vi trI viêc lam, chirc 
trách, cl.rmg vj cong tác trong t chüc, cc quan, don vj ma dâng viên do là 
thành viên. 

2. K lut oan là vic t chi.'rc dàng. và dáng viên không vi pham nhung bj 
th chirc dãng có thm quyn kt 1un có vi ph?rn và k lut theo kt Iu.n. 

x 
3. Chuc vi trong Dang bao gom chuc viii do to chuc dang bau, chi d1nh 

hoc b nhim di vi dâng viên theo quy djnh cüa Dáng (ké cã chIrc vi 
kiêm nhiêm). 

4. Di tuong kim tra, giárn sat: Ngoài các di ti.rçmg quy djnh ti Khoàn 6, 
Diu 3, cônbao gm các ban chi d?.o,  tiu ban, hi dng, t clang, to cong tác, 
doàn (to) kiêm tra, giám sat do c.p us', ban thi.thng vii cp ui', t chirc dáng, u 
ban kim tra 1p  ra theo thm quyn. 

5. Thi han lam viêc 

5.1. Di vói doàn kim tra giái quyêt to cáo, giái quyêt khiêu ni k' lust 
thI thai hn ducic tInh tr ngày cOng b quyt djnh giái quyt dn ngày thông qua 
d1r tháo báo cáo kt qua thm tra, xác minh tai  hi nghj do t chirc clang bj t 
cáo, khiu ni hoc t chirc clang quán I clang vien bi t cao, khiu nai. 



16HD1WO2DOC 2 

5.2. Di v&i doãn kim tra khi có du hiu vi pham, kim tra chip hành, 
giám sat chuyên d& kim tra vic thirc hin nhim vi kim tra, giám sat và thi 
hành k' luât, kim tra tài chInh dáng thI thi han  duqc tInh tix ngáy doàn kiêm 
tra, giám sat nhn duqc báo cáo, tài 1iu kern theo cüa di tuqng kim tra, giám 
sat dn ngày thông qua dx tháo báo cáo kt qua thm tra, xác minh tai  to chtrc 
dáng &rçrc kim tra, giárn sat hpc t chi.'rc dãng quán 1 dàng viên ctiiçic kiêm 
tra, giám sat. 

5.3. Di v&i các don kim tra, xem xét thi hành kS'  1ut dàng thI thii han 
&lçlc tinh ti ngày chü th kim tra cong b quyt dnh kirn tra dn ngày thông 
qua di,r tháo báo cáo d nghj thi hành k' 1ut ti t chüc dãng bj k 1ut hoc to 
ch.'xc dáng quán 1 dãng viên bj k 1ut. 

6. Tài 1iu theo ni dung kim tra, giám sat bao gm: Quyt djnh, k 
hoach, biên bàn lam vic và cáo vn bàn thu th.p trong qua trInh thâm tra, xác 
minh, báo cáo, thông báo kt 1un. 

II- Cong tác kim tra, giám sat 

1. Cap uj, tá ch&c dãng (Diu 4) 

1.1. Dãng u' Cong an Trung uong chü trI, phi hçip vri cáo tinh ui', thành 
u' trirc thuc Thing ucng kim tra, giám sat di vri t chüc dâng, dãng viên & 
dãng b Cong an các tinh, thành ph trrc thutc Trung ucmg trong vic chip 
hãnh cáo nghi quyt v bao ye an ninh quOc gia, bão dam trat ti.r, an toan xã hôi 
va xay dirng 1irc luqng Cong an nhan dan; gura nhiçm ky to chuc sa ket, cuoi 
nhim k' t chüc tng kit, dánh giá kt qua th%rc hin ngh quyêt. 

1.2. Cp u, ban thuing vi cp u' tinh, thành ph trirc thuc Trung hong 
chñ trI, phôi hap vci Dàng u, Ban Thu&ng vi,i Dãng u' COng an Trung ucing 
thirc hién nhim vi kim tra, giám sat, giài quy& t cáo, khiu ni, thi hành k' 
1u.t cüa Dãng dti v&i t chirc dãng va clang viên thuc clang bti cOng an cac 
tinh, thành ph trirc thuc Trung uang (clang viên là can b thuc din tinh u, 
thành u' quán l). Tn.thng hap có yu tEi lien quan dn nuc ngoài thI ban 
thir&ng vii tinh u), thành u chili trI, phi hqp vth Ban Thtthng vii Dáng u COng 
an Trung uong xem xét, quyt djnh; nu có kin khác nhau thI báo cáo B 
Chinh trj, Ban BI thu cho kin chi dao  d thuc hin. 

2. Gác co' quan tham inwu, giáp vic cüa cap uj ('Diu 5,) 

2.1. Các co quan tharn nuru, giñp vic cña cp u chi thirc hin nhim vi 
kiêm tra, giám sat theo chIrc nAng, nhim vçi, linh virc chuyOn mon thrçic giao 
di& voi t chi'rc clang và clang viên, k cà các ban chi dao,  tiu ban, hi dng, t 
cong tác, doan (t) kim tra, giárn sat do cp uç', ban thithng vu cp u' lap ra 
theo thm quyn. 
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22. Khi duçic. cp u, ban thung vii cp u' giao thçrc hiên nhim vv 

kiêm tra, giám sat, giái quyêt to cáo hoac  giái quyt khiu. ni k 1ut dãng di 
v&i to chirc dáng cüng cap hoac cap du&i, dáng viên thutc din cp u' cüng cap, 

cap dthi quãn l thl ca quan tham mi.ru, giüp vic cüa cp u' xây dirng k hooch 
và sCr diing b may cüa Co quan, don vj minh dê tiên hành kim tra, giám sat 
hoac dé nghj u ban kiém tra cling cap, các Co quan tham muu, giüp vic khac 
phôi hqp xáy dimg kê hotch, cir can b tham gia các doàn kim tra, giám sat. 

3. Các ban can sr dáng, dãng doàn (Diu 6) 

3.1. Ngoài cac ni dung nêu tai Diu 6, Quy djnh s 22-QD/TW, các ban 
can srdãng, dãngdoãnthirchinnhiêmvuvàquynhantheoKhoán31.1, Miic 31, 
Quy djnh so 24-QD/TW, ngày 30/7/202 1 cüa Ban Chp hành Trung uong v thi 
hanh Diêu 1 Dáng. 

3.2. Van phông hoac b phn thani mmi, giüp vic ban can sir clang, clang 
doàn là don vj tham muu, giüp ban can s,r clang, clang doãn thuc hiên nhim vi 
lãnh dao cong tác kiêm ira; thijc hin nhim vii tOng hqp, theo dOi và là dAu mi 
phOi h9p giCta ban can sv clang, clang doàn vâi cap ui', to churc clang, tp th lath 
dao và ngithi dáng dâu cci quan, don v, ti chirc nhà nuc, Mat tran T quc và 
các t chrc chInh trj - xä hi có lien quan trong thirc hin nhim vi lãnh do 
cOng tác kim tra; giáp tham muu xây drng chuong trInh kim tra, giám sat, 
dOn dc, theo dOi vic trin khai thrc hin. 

3.3. Cho chü truong, quan dim xir l k' lust (khong chi do cii th v 
hInhthüc và rni1rc k' lust) clang viên là can b, cOng chüc, vien chirc thuc thm 
quyen theo phan cap quan ly can b. 

4. Clii bô (Diêu 7) 

4.1. Các chi b phái thuàng xuyên tir kim tra; xây dimg k  hoach kim 
tra, giám sat (xác djnh cii th v ni dung, di tuclng, mOe thii gian, thô'i gian 
tin hành, phuong pháp tin hành, phãri cong thành viên t kim tra, giám sat) 
và tin hành kim tra chp hãnh, kim tra khi có dâu hiu vi pham, giám sat 

chuyên d di vói clang viên trong vic thrc hin nhim vii clang vién, thirc hin 
chi.'rc trách, rthim vi chuyên mOn duqc giao; thirc hiên các nhiêm vu khác theo 
quy djnh cüa Dâng. 

4.2. Chi b ch yu giám sat thuèng xuyên di vói clang viên noi cong 
tác, sinh hoat và noi cu tn'i; chi bô có chi us', chi b co trên 30 clang viên và 
clang viên hot dng phân tan hoac có nhiêu to clang trirc thuc thI thìjc hin 
giám sat theo chuyCn dê. 

4.3. Nu phát hin clang viên là cp u' viên các cAp sinh boat tai  chi b 
(tr cAp u' viên Ca s tr len) và can b thuc din cAp u9 cAp trên quàn i' vi 
pham trong thrc hitn nhim vii cAp trên giao thi clii b báo cáo t chirc clang 
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cp trên trrc tiEp d xem xét, kim tra hoc d nghj t chüc dãng có thãm quy&n 
xem xét, quyt djnh. 

5. Uj ban kkm Ira các cap (Diêu 8) 

5.1. Nguyen tAc t churc 

5.1.1. Khi phãn công, diu dng chñ nhim u' ban kim tra sang cong tác 
khác hoäc hôi nghi cap u chua bâu ducyc chüc danh chü nhim, thI cap u' hoc 

ban thuông vii cp u' phãn cong mt dAng chI phó chU nhim diu hành cOng 
viec va k van ban cho dn khi cp ur bu duqc chüc danh chü nhim. 

5.1.2. Khi thay di u viên hoc phó chü nhim u' ban kiêm tra thI cp u' 
hoc ban thithng vi cp u' phâi trao di, xin kin bng van ban vâi u ban 
kim tra cp trên trirc tip truóc khi thrc hin quy trInh cong tác can b. Tru&ng 
hgp không co cu chüc danh u viên u ban kim tra thI dng thii thôi tham gia 
u ban kiêm tra duong nhim.. 

5.1. .3. Trong th&i hn 10 ngày lam vic, k tü ngày nhn dugc van bàn 
r •h A .A trao doi, xin y kien ye nhan sir (ngay van thi.r nh?n lrrc tiep ho?c  theo dau btru 

din chuyn dn), u' ban kim tra cp trn phái có van bàn trâ ki. Nu qua th&i 
hn ma không có van bàn trã Ru thI coi nhu dä dng và phái chju trách nhim 
ye ni dung dã xin kiên. Tru&ng hp u ban kiêm tra cap trên khOng dông 

* I • F l S #5 5 •• F F A F hoc co y kien khac thi cap uy hoc ban. thuo'ng vii cap uy phai bao cao cap co 
thâm quyn quyt. dnh hoe chutn y cho kin chi d.o d thrc hin. 

5.1.4. U' ban kim tra phi hçrp vui ban t chüc cp u' cüng cp va cp 
u cap ducui chun bj v phuong hurng, quy hoch, s lucing, k hoch dào t?o, 
bôi duong, luân chuyn, th.m djnh nhân sr u' ban kim tra cp dui triróc dai 
hôi,kiên toàn, bô sung u' viên u ban kim tra và các chrc danh ci th& chun 
y két qua bâu ci'r, cho thOi giü chüc vi,... d báo cáo c.p us', ti chirc dáng có 
thm quyn xem xét, quyt djnh. 

5.2. Quyn h?ri 

5.2.1. US'  ban kim tra can dr theo các quy djnh cüa Dãng ye cong tác 
kiêm tra, giám sat, thi hành k5' 1ut d chi do, hurng dn déi vi c.p uS', t 
chirc dâng cp du&i. hoãc can cir chi .dao cüa c.p uS', ban thu&ng vi cap u5' cüng 
cap (& Trung uoiig là B ChInh trj, Ban BI thu) d quyt djnh ni dung chi dao. 

5.2.2. Van bàn lanh d.o, chi dao, t chi'rc thuc hin cüa cp uS', ban 
thithng vi c.p US', t chiic dáng cp duói v cOng tác xây drng Dáng, v chiii 
twang phát triên kinh té - xã hôi, giU vthig an ninh, quc phông khi glri bào cáo 
cap uS', ban thu?mg v c.p u5' c.p trên dng thôi gri uS' ban kim tra cp trên d 
phi,ic vu nhirn vi giám sat thung xuyCn theo quy dnh. 
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5.2.3. U ban Kim tra Quãn u)' Trung uong chi do, huàng dn cp us', 

ban thi.rông vii cap us', u' ban kiêm tra dãng u' các quân khu, b di bién phông 
ph6i hçip vfii u ban kiém tra các tinh us', thành u (chü trI) tin hành cong tác 
kiêm tra, giám sat, thi hành k' 1ut di vci t chüc dáng, dàng vien thuc dãng 
b qun sir, b di biên phông dja phucmg. Khi kim tra, giám sat, thi hành k' 
lu.t di vâi tëi chüc dáng, dãng vién thuc Bang b B Tu lnh Thu dO Ha Nti 
thI U' ban Kim tra Thãnh u Ha Ni chü trI, phi hçip vài U ban Kim tra 
Quan u' Trung ucmg dê thrc hin. 

5.2.4. U' ban Kim tra Bang u Cong an Trung ucing chü trI, phi hçip 
vâi u' ban kim tra các tinh us', thành u' kim tra, giám sat (theo chuang trInh 
cong tác toàn khoá, k hoach hng nàm hoc dt xut theo yêu cu nhim vii) 
di vtfui t chüc dáng, dãng viên thuc dãng b cOng an các tinh, thành ph trong 
vic chap hành nghj quyt cña Bang u' Cong an Trung ucmg v bào ye an ninh 
quc gia, bão dam trt tir, an toàn xã hi và xây drng lijc krqng Cong an than dan. 

I P. A A $. 

5.3. Doi vcn nhung ncn th%rc hiçn thi diem hçip nhat, kiem nhiçm chuc danh 

5.3.1. Noi thc hin thI dim chU nhim u' ban kim tra dng thii là 
chánh thanh tra thI s krçng u viên u' ban kiêm tra giü' nguyen nhu quy djnh 
tai Khoãn 2, Diêu 8, Quy djnh so 22-QD/TW; ca câu u' viên kiêm chüc gOm 
tru&ng ban hoc phó trinYng ban t chüc cp u' cüng cp là c.p u$' viên vã phó 
chanh thanh tra cung cap. 

5.3.2. Ncii thrc hin thi 4im hap nht hai ca quan u' ban kiêm tra và 
thanh tra thI s lucmg u' viên u ban kiêm tra gitr nguyen nhu quy djnh tai 
Khoãn 2, Diêu 8, Quy dnh s 22-QD/TW; bô tn chü nhim u' ban kiém tra 
dng thai là chánh thanh tra và co câu u' viên kiêm chirc là tnthng ban ho.c 
phó truOng ban t chüc cp u' c1ng cp là cap u' viên. 

5.4. Thrc hin nhim vi theo quy djnh cña Diêu l Dàng 

5.4.1. Trong kim tra khi có du hiu vi phm, nu di tuqng kim tra bj 
tê, cáo hoc phát hin them ni dung vi pham mói thi u' ban kiêm tra (hoc 
thuing tWc  u' ban kiêm tra) xem xét, quyt djnh bo sung ni dung kim tra và 
báo cáo chung khi kêt thüc kirn tra (di vâi cap uS', ban thu&ng vii cap u5' các 
c.p và chi b kiêm tra khi có dâu hiu vi pham eting thirc hin thong tir  nhu trén). 

5.4.2. Trong kim tra khi có du hiu vi pham, doàn (t) kim tra nhn 
thy vi phm dã rö, dn müc phái thi hành kS'  luât, dOng thi di thong k.im tra 
tir giác nhn khuyêt diem, vi ph?rn và hInh thirc k5' 1ut thI truOng doàn (t) 
kiêm tra báo cáo ththng trirc u5' ban hoc uS' ban kiCm tra xem xét, cho kt hop 
thirc hin quy trInh xem xét, thi hành k5' lu.t dáng (g9i chung là quy trInh kép). 

5.4.3. Khi kirn Ira viëc thi hành k5' 1ut, nu phát hin viêc k5' luQtt to chüc 
dàng, dáng viên vi pharn không dáng th.m quyên, quy trInh, thU tic thi chU th 
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kim tra can eli ni dung, tinh cht, mIre dO vi phm d xem xét, ban hành quyt 
djnh hoc yêu cAu t chlrc dáng dà quyêt djnh k 1ut hu' bô quyêt djnh dã ban 
hành, thrc hin quy trInh xem xét, thi hành k 1ut 1i dôi vi to chIrc clang, 
clang viên vi phm và ban hành quyt djnh k 1ut mi theo th.m quyên. 

5.4.4. U ban kim. tra các c.p htthng dn các cc quan tham muu, giüp 
vic cüa cp ur cüng cap, cp us', t chIrc dãng cap ththi xây d%rng chi.rong trmnh 
kim tra, giám sat toàn khoá, k hoch thrc hin kim tra, giám sat hng näm; 
khung chucmg trInh bi du6ng, tp hun nghip vii và vic phân công, b trI can 
bO tham gia thành viên các doàn (t) kim tra, giAm sat cüa các th chlrc clang; 
thammtru eho các ban can sir clang, clang doàn lânh do cong tác kim tra. 

.. 7 6 V I I 5.4.5. Uy ban kiem tra chu dQng phoi hgp vrn ban to chuc cap uy (chu tn) 
I I . ,. z trong vice tham mini giup cap uy, ban thuong vii cap uy cung cap ye tham ctnh 

gi&i thiu nhân sr tham gia cap u' cap di.r&i, khen thu&ng hoc luân chuyên, b 
A A V # A P F A * A I nhiçm, dieu dQng can b9 kiem tra gui cac chuc vi thu9c diçn cap uy cung cap 

quân 1, kin toàn nhân sir, t chlrc bO may u' ban kiêm tra và co quan u' ban 
kiëm tra, xây ciirng dOi ngü can bO kiêm tra cap mmnh vã cap dithi trrc thuOc 
cp 

5.4.6. Khi thixe. hin nhim vii kirn tra, gi.áin sat, tu' nOi  dung, tInh chit 
vii vic hoc trtthng hqp can thit, doàn kiêm tra, giám sat có the thông qua hOi 
nghj, hot dng trrc tuyn hoie  u' quyn b&ng van ban âê thirc hin. 

5.4.7. Chm nht 5 ngày k tir khi có kt qua (kát 1un) xü I clang viên vi 
phm, c.p u' hoe u ban kim tra cüng cap phái thông báo kêt qua bang van 
b cho co quan dã chuyn thông tin, he1 so, tài 1iu bitt (cac co quan cO th.m 
quyn quyt dinh kim tra, thanh Ira, kiin toán, diu tra, truy te1, xét xli, thi 
hành an các vi an, vii vic). 

III- Thi hành k5 mat 

1. V nguyen tc (hi hành kj lut (Dku 9,) 

1.1. MOt  se1 trung hçp lien quan khi xem xét, xli 1 k' 1ut 

1.1.1. C b, clang viên clang trong thai gian kim tra, giám sat, giái 
quyt khiu nai,  te1 cáo, xem xét xIr 1 k' 1ut hotc có hành vi vi pham pháp 1ut 
clang trong thii h?n xIr 1 k' luât ho.c clang trong thai gian bj diu tra, truy t& 
xét xIr ma dn tue1i nghi huu, duc cp có thm quyn giài quyt thli ti1c huang 
ch diô huu trI, thI te1 chlrc clang có thm quyn chi lam thu tic chuyen. sinh hoat 
clang tam thai cho clang viên do ye noi cu tn'i, de1ng th&i có van bàn thông báo 
cho te1 chlrc clang quán l dàng viên flO cu trñ bit. 

1.1.2. Khi dã có báo cáo d nghj xli 1 k 1ut te1 chlrc clang, clang viên có 
vi pham nhi.rng te1 chlrc clang có thm quyên chua ra quyt djnh k lut hoAc báo 
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cáo kin nghj cp trén thi hânh kS' 1ut ma phát hin có them các tInh tit lien 
quan den vi phm k' 1ut hoc có hânh vi vi phm khác thI t chüc dãng có 
thm quyên tiép tic xem xét, quyt djnh hoc giao doân (tb) kim tra thm ira, 
xác minh bô sung nei dung vi phm d ct nghj xem xét li hInh thirc k' 1ut. 

1.1.3. Can b, dáng viên dang trong thai gian bj kim tra khi có du hiu 
vi pham, xem xét, xir 1 k' 1ut, bj kin nghj xü 1 vi phm theo kt 1un thanh 
tra, giãi quyt t cao và hi diu tra thI chira thuc hién quy hoach, img cu, dê cu, 
bo nhiçm, bo nhtçm 1i khi da den thrn hn bo nhiçm, dieu d9ng, luan chuyen, 
bit phái, dào t.o, thi náng ngch, bc, phong, thâng quãn ham, nàng luong, 
phong tng danh hiu, khen thithng, ta chüc hoc thôi vic. 

1.1.4. Dãng vién sau khi chuyn sinh hot dãng sang t chüc dãng mói, 
n&i phát hin có vi phni k 1ut noi sinh hot dàng tnróc day di vi cac vi 
phm trong thrc hin nhim vi dáng viên, nhim vi do chi bi giao, vi phm 
chInh sách dan s, vi phm ch d sinh hoat  dâng, thu np dãng phi,... ma chira 
thrçic xem xét, l thI tuS'  theo ni dung vi phm, M chrc dáng c.p trên cüa 
các t chirc dãng quán 1 dãng viên trtthc day và hin nay xem xét giãi quyt 
ho.c u quyn cho t chüc dãng quãn 1 dãng viên hin nay hoc truró'c day xem 
xét, xir I. 

1.1.5. Sau khi xem xét, xr 1 ho.c chi do vic xem xét, xr 1 v k' luât 
dãng, ch.m nht 5 ngày, t chi'rc dâng phãi có van bàn chi d.o hoàc d nghi vâi 
cac t chi.rc có thm quyn xü 1 k' 1ut v hành chinh, doàn th hoäc xir 1 hInh 
sir. Chum  nht 30 ngày, khi nhn thrçic van bàn chi dao  hoc d nghj cüa t chi'rc 
dãng có thm quyn, các t chirc nhà nu&c, M.t tr.n To quc, t chüc chInh trj - 
xã hi phâi xem xét, xü 1 k' 1u.t v hành chInh, doàn th di vói can b, hi 
viên, doàn viên là dãng viêI; nu qua thai hn trên phãi báo cáo rô 1 do vâi t 
chüc dãng dã chi do hoc d nghj. 

1.1.6. Các t chüc nlià nuróc, M.t trn T qu6c, t chirc chInh trj - xä hi 
khi quyt djrih ctinh chi cong tác hoc xr 1 k' IuQLt dOi vi can b, cong chirc, 
hi vién, doán viên là dáng viên (kê Ca quyêt djnh giãi quyêt khiêu nai k' luât 
v hành chInh cüa các c.p chInh quyn), trong thai han  5 ngày phái có van bàn 
thông báo cho th chirc dãng quàn 1 dáng viên biêt dC kjp thai xern xét, xir 1 k 
Iu.t v Dáng. Nu có thay di hInh thirc khi giái quyêt khiêu nai  k lu.t dáng thI 
t chüc dâng có thm quyn chi dao  vic xern xét 1ai  hInh thirc k 1u.t v hành 
chInh, doàn th cho phi hqp. Trirmg hgp nêu có quy djnh khác ho.c hét thai 
hiu, thxi hin x 1 k' 1ut ye hânh chInh, doàn the thI không xem xét 1aj  hInh 
thüc kS'  1ut nhung phâi báo cáo 'a b.ng van bàn cho to cithc dáng có thAm 
quyn biCt. 

1.1 .7. T chirc dàng b k' 1u.t thI tht ca thành vién trong t chüc do du 
phái chju trách nhim, phài ghi rO s quyët dnh, ngiy, tháng, nãm, to chirc dãng 
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quyt djnh kS'  lut, ni dung, hmnh thuic k' 1u.t di vâi t chrc vào 1 ljch cüa 
11mg thành viên. Nhung thãnh viên không tan thành hoc không lien quan trirc 
tip dn quyt djnh sai trái cüa ti çhüc dâng do cüng ctuqc ghi rö vào l lich 
dãng viên và duçc báo lu'u ' kin (nu có); các ni dung v quán 1 can b dôi 
vâi dâng vién dO (diu dng, b nhim, luân chuyên, khen thu&ng,...) van duge 
thtrc hin theo quy djnh. 

1.1.8. Ngay sau khi quyt djnh k' 1ut t chirc dáng có hiu 1rc (k cà 
quyêt drnh ky luât dangviên, quyt dmh giàl quyét khiu nai ky luât dang cüa to 
chuc dang, dang vien co hiçu lrc) cap uy quan ly ho so dang vien phai thc hiçn 
vic ghi b sung vào l ljch clang vién theo dung quy djnh. 

1.2. Tnthng hçip dtrçicmin, khOng xir l hoc chua xem xét, xü ly' k' 1ut 
A A S 1.2.1. Dang vien chap hanh quyet dnh cua cap tren nhi.rng da k!p  thai bao 

cáo b.ng van ban hoc bâo liru kin tnthc ti chüc clang cé thAm quyn, Ca 
nhan ra quyet dnh trai quy dnh cua £)ang, phap luat 

cua Nha nucrc, thi dugc 
xem xét min hoc giám nhç trách nhim khi to chüc clang cO thâm quyên kêt 
1un quyt djnh do là vi phm. 

1.2.2. Tti chrc clang có thm quyn bO phiu biu quyt k' hat, di chiu 
kt qua vâi thii hiu xü l k' 1ut nu dã qua thi hn theo quy djnh thI t chüc 
clang, clang viên Co Vi phm không bj xi l k' lust (thai hiu di.rçic tInh 11r thai 
dim t chüc clang, clang viên thirc hin hãnh vi vi pham den khi to chüc clang 
CO thám quy&n kt lun vi phm dn mirc phãi xir 1 k 1u.t). 

1.2.3. Dàng viên thrc hin d xut v di rni, sang tao  dhrçTc cp có thm 
quyn cho phép theo quy djnh cüa Trung ixong, ma không dat  hoc chi 

dat 
duc 

mt phn mic tiêu d ra hoc gp rüi ro, xãy ra thit hai  thI c.p có thm quyn 
phãi kjp thai xác djnh rO nguyen nhân khách quan, chñ quan, dánh giá cong tarn 
dê xem xét, xir 1, neu dã thrc hin dung chü tnrang, có dng co trong sang, vi 
1i Ich chung thi thrçic xem xét min ho.c giãrn nhç trách nhim. 

1.2.4. Dãng viên di.rcic co quan cO th.m quyn xac nhn tInh trang  mt 
näng hrc hành vi dan sir, khó khãn trong nhn thi'rc, lam chü hành vi, h?n.  ch ye 

näng lrc hành vi dan sir khi xày ra hành vi vi phm thI không xr ly k 1ut; ti 
chirc clang có thãm quyên phài lam thñ tiic cho clang viên ra khói Dãng. 

1.2.5. Dang viên là nü gii dang trong thôi gian mang thai, nghi thai san, 
clang nuôi con duói 12 tháng tui hoc clang viên là nam giói (trong truOT1ghçp 

• F - F A' I vçi chet hoac vi ly do khach quan, bat kha khang khac) clang nuoi con duui 12 thang 
tuOi thI chua xern xét, xir 1 k' lu.t. 

1.2.6. Dáng viên b benh  n.ng clang phái diu trj ni trO tIch circ ô' bênh 
viên d chUa bênh, nu cO k& Juan cia co quan y tê có thm quyn thI duçic 
hoãn, ch dn khi sirc khoé hOi phiic mri xem xét, xir l k",> luât. 
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2. Ye thâm quyên fbi hành kj li4it tãng viên ('Dieu 11) 

2.1. Tnr&ng hqp c.p u viên cüng cp dng thai là can b thuc din cp 
u cp trén t4rc tip quãn 1 vi phm nhim vii do cp trén giao, sau khi cp u' 
biêu quyt d nghj k 1ut bng hInh thirc khin trách, cánh cáo thi báo cáo d 
ban thu&ng vi c.p u hoc u' ban kim tra c.p trên trrc tip xem xét, quyt 
dinh; nu là cp u tinh, thành và clang u' trirc thuc Trung uang thI báo cáo U' 
ban Kim tra Trung uong xem xét, quyt djnh hoc d nghj c.p có thm quyn 
xem xét, quyt djnh. 

2.2. Trithng hçrp k' 1u.t each chüc, khai tr& cp u viên cüng c.p, sau khi 
cp u' biu quyt dñ s phiu theo quy djnh thI báo cáo u' ban kim tra cp 
trén d báo cáo ban thuang vi cp u' cüng cap xem xét, quyt djnh. O cp tinh, 
thành và clang u trixc thuc Trung hong thi báo cáo U ban Kim tra Trung 
ucing d báo cáo Bô ChInh trj, Ban BI thu. 

3. Vê thâm quyên liii hành kj 1ut lô chá'c dãng (Diêu 12) 

3.1. Cp u cp trén trirc tip quyt djnh khin trách, cânh cáo cp u' cp 
dirói. Ban thuông vi c.p u' cap trên tnrc tiêp quyêt djnh khin trách, cãnh cáo 
ban thumg vii cp us', t chtrc clang cp duói. Dàng u' cci sà c.p trén trrc tip 
quyt djnh k lu.t khin trách, cãnh cáo chi us', chi bO,  clang u b phn. 

3.2. U' ban kim tra các cp quyt djnh thi hành k' lut khin trách, cãnh 
cáo t chüc clang trijc thuc cap u' cap duói (to chic dâng cách m3t c4r trà 
xung) khi thrc hin nhim vii kim tra khi có du hiu vi phm, giãi quyt t 
cáo, giái quyêt khiêu nai  k 1ut, xem xét thi hãnh k lut dôi vci t chüc clang 
c.p duai, clang viên hoc qua kirn tra vic thi hành k 1ut cüa t chüc clang 
c.p duri, kim tra tài chInh clang. 

A. . 4. Ve trwh trxem Xe!, quyet dpih tin hanh ky lurt (Dzeu 13,) 

4.1. Dai  din t chirc clang có thm quyn gap, nghe dai  din t chrc 
clang, clang viên vi pham trInh bay kin phâi có tr 2 nguai, ghi biên bàn và 
dime báo cáo dy dü tai hi nghj xem xét, xfr l k' lu.t. 

4.2. Tri.rang hçp di din t chirc clang, clang viên vi phm khi duçic t 
.chirc clang có th.m quyên mai gp nhung không den ma không có l do chInh 
clang thI to chüc clang vn xem xét, quyêt djnh thi hành k' lut theo quy djnh. 

4.3. Tri.thng hçip t chrc dàng.hoc bI thu c.p u' vi phm dn rnüc phài 
xem xét, xr l k' lut thI hi thu cp u' hoc d?.i  din tO chirc clang do báo cáo 
d cp u' c'ip trên quàn 1) t1c tip cü di din chñ trI hi nghj xem xét, k Iut. 

4.4. Dàng viên vi phm là c.p u' viênhoc can b thuc din cp u' quàn 
1', khi xem xét xir I k' 1u.t phái kiêm diem chi b vã & to chirc clang nai 
clang viên do có vi pharn; tru&ng hcip cia chuyCn cOng tác, nghi viêc, nghi him 
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hoc chuyn sinh hoat  dãng sang to chIxc dãng khác thI do trirông doãn kim tra 
hoc t chüc dãng có thm quyn xem xét, quyêt djnh. 

4.5. Trir?mg hçxp phái xü 19 k9 1ut ó müc cao hcn hInh thrc cánh cáo thI 
cp u9 noi dáng viên sinh hot tm thai phái thông báo bAng van bàn ni dung, 
tinh cht, mrc d, tác h?i  và nguyen nhân vi pham, d xut hInh thiirc k9 1ut dê 
cp u' quán 19 dãng viên do xem xét, quyt dnh xi:r 19 k9 1u.t; dông thai báo 
cáo vth cap u9 cap trén Co thâm quyén cUa tO chirc dãng ncri quãn 19 chInh th.'rc 
dãng viên do bit và chi d?o. 

4.6. Dãng vien cO vi phm ô t chire dãng sinh hot chInh thüc nhung sau 
khi chuyn sinh hot dãng tm thai mài bj phát hin thI do cp u' nai quãn 19 
chInh thüc dãng viên do xem xét, xü 19 k9 1ut; dng thai thông báo bAng van 
ban cho t chüc clang ncii clang vién sinh hot clang t?.m  thai bit. 

4.7. Trix&ng hçip tt chrc clang c.p drnri không xem xét, xfr 19 hoc xfr 19 
khong dung müc thI t chüc clang có thám quyên cp trên can eli ni dung vi 
phm d thirc hin quy trInh, thñ tijc bO phiu và quyt djnh thi hãnh ky 1ut ma 
không phài lam quy trinh, thu tic tir duai len. 

4.8. T chi.irc clang ban hành quyt djnh k9 1ut khOng dung thrn quyn 
hocquyt djnh xoa ten, chap nhn cho xin ra khOi Dãng, cho min nhim chlic 
v, tti chuc hoac  chap nhn cho rut ten khoi cap uy khong dung quy dnh thi cap 
u9 hoc u9 ban kim tra cp trên trirc tip yêu cAn t chlre clang do ban hãnh 
quyt dinh thu hi, hu9 bO quyt djnh khong thing quy djnh tru&c khi xem xét, 
k9 1ut và phãi xem xét trách nhim cüa to chi.irc clang và ngthi dling dâu tO 
chrc clang do. 

4.9. T chlrc clang sau khi ban hành quyt djnh k9 1ut ma phát hin k9 
1u.t không dung thm quyn, khOng dling quy trInh, thU tic hoc hành vi vi 
phm thI phái chU dng xem xét lai  quyt djnh k9 1ut cUa mInh; nu không có 
khiêu nai,  chi.ra gay h.0 qua thI không phái xem xét trách nhim. 

4.10. T chlrc clang vi pham k9 lut thl cp u9, ban thu&ng viii cp u9, Co 
quan lãnh dao  (thuang tri1c Co quan lãnh dao)  hoc ngtthi dung dâu cUa t chlrc 
dáng do chuAn bj ni dung kiêm diem (xay dirng báo cáo, dir kiên ni dung, 
chuong trInh, thãnh phAn miii .d hi nghj), báo cáo truâc hi nghj t chlrc mInh 
dê kiêm diem lam rö ni dung, mi'rc do, tInh chat, hu qua, nguyen nhân cUa vi 
pham, xác djnh trách nhim cUa to chüc clang, cá nhãn có lien quan, biêu quyt 
tr nh.n hInh thüc k9 lu.t cüa th chlrc clang và báo cáo t chlic dáng cp trên có 
th.m quyên xem xét, quyt dinh. Dai  din cUa t chIrc clang cap trên trirc tip 
quáxi 19 t chlrc clang vi phm d và chi do hi nghj. 

4.11. To chlrc clang sau khi chuyn giao, sap nhp, chia tách hoc kt thUc 
nhim ks', kt thUc hoat dng mcii phát hin Co V ph?m thi nguai dling clAn t chüc 
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dáng nhn chuyn giao, sap nhp, chia tách, kt thUc hoat  dng hoc t chirc 
dãng cap trén cüa các to chüc dãng do chun bj ni dung kim dim và thirc 
hin các ni dung khác nhu nêu trén. 

4.12. V kim dim t chüc dãng, dãng viên bj xr l k 1ut nhung ht 
thai hiu quy djnh hoc CO Vi phm nhung chua dn miirc phài xir l k' luât: 

- T chüc dáng, dáng viên bi xir 1 k 1ut nhung ht thai hiu quy djnh 
hoäc to chuc dang, dang viên bi to chüc dang có thm quyn kêt Juan có vi 
pham, khuyet diem nhung chua den mirc phai xu ly ky luat  th phai lam ban tr 
kim dim Va xay dirng k hoach khc phic vi phm, khuyt dim, hu qua dã 
gay ra theo ket 1un kiem tra. 

- Trtr&ng h tt, chüc dãng, clang viên do nhiu cp u' quãn 12 phâi kim 
dim thI tru&ngdoãn kirn tra báo cáo t chCrc clang có thm quyn xem xét, 
quyet dnh (ke ca cap uy vien). 

- T chüc clang trirc tip quãn l M chirc clang, clang viên vi pham chju 
trách nhim giám sat vic thirc hin hoc kiêm tra, giám sat vic khc phiic 
nhUng vi pham, khuyt dim. T chirc clang, dàng viên có vi phm phái báo cáo 
vi t chüc clang có thm quyn vic chp hành kt Iun kirn tra, giám sat theo 
mOc thai gian quy djnh. 

5. Vê kj lut cách chfrc aol vói ddng viên (Diéu 14) 

5.1. Cp u có ban thuOng vi, tru&ng hqp chi cách chrc bI thu, phó bI thu 
thI cOn chrc u' viên ban thuOng vii. Cách chüc u' vién ban thu&ng vi thI con 
chüc cp u' viên. Cách chüc cp u viên thI không cOn chüc bI thu, phO bI thu, 
u viên ban thu0ng vii. Nu bj cách chüc & nhim k' tnr&c (met,. mt s chi'rc 
vi1 ho.c cách tht cã các chtrc vi) thI t chirc clang có thâm quyn phâi xem xét, 
quyt dnh cách chirc met, mt s ho.c tt câ các cht'rc vii & nhirn k' sau ho.c 
quyt djnh cho min nhim chi'rc viii, tr chüc. 

5.2. Cách chirc chü nhim, phó chñ nhiem  thI vn cOn là u' viên u' ban 
kiêm tra. Cách chirc u viên u' ban kiêm tra thI không cOn là chñ nhim, phó 
chñ nhiêm u' ban kim tra cña cp u do. 

5.3. Chi b có chi ui', nu chi each ch&c bI thu hoác phó bi thu chi b thI 
cOn chrc chi u' viên; nu cách chic chi u' viên thI dng thai không cOn là bI 
thu hoc phó bI thu chi b. 

.7 p p .7 . . * ,. 6. Ve trinh tr, thu lye, each thize bo phieu tin hank ky Iuyt ('Dzeu 15) 

6.1. Sau khi thão 1un thng nht, viêc hO phiu biu quyt thi hành k' 
luât chi thrc hin mt ln bng hInh thirc bô phiu kIn. 
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6.2. Khi thirc hin kt 1un cüa cp ui', t chüc dãng cp trén v hInh thirc 
k 1ut c%1 th di vói t chirc dàng, dãng viên vi phm thI cap us', to chüc dãng 
cp dithi bó phiu k' 1ut phái theo dáng kt 1un cüa t chirc dãngcp trén (ye 
tInh chAt, müc dO vi phm, hinh thüc k' 1u.t), khong duçvc bô phiêu hInh thirc 
k' 1ut thAp hcn kt Iuân cüa cAp uS', t chuxc dãng cAp trên (tth trithng hçp phát 
hin t6 chirc dãng, dãng viên có tInh tit mài dn dn lam thay dôi ban chat vu 
v.ic). Trithng hqp k& qua bó phiu kS'  1ut lchác so vài kêt 1un cüa to chüc 
dàng cAp trên thI phãi báo cáo t6 chirc dáng cAp trên xem xét, cho S' kiên tn.râc 
khi ban hành quyt djnh kS'  lut. 

6.3. Vic cong dn phiu chi thrc hin di vri vic biu quyk quyt djnh 
hInh thüc kS'  1ut khi phiu bMu quyt phãn tan, không có hInh thirc kS'  1ut cii 
th nao có dU s. phiu theo quy djnh; trueing hQp da cong dn phiu nhirng vn 
không có dü s6 phiu d quyt djnh hInh thüc kS'  1ut theo quy djnh thI báo cáo 
t ch(rc dâng có thAm quyn cAp trén xem xét, quyt djnh (kern theo h so lien 
quan dn vic xem xét, quyêt djnh kS'  1u.t). 

6.4. Dãng vien có nhiu chi'rc vi thI ghi tAt ca các chirc vii trong Dãng tü 
khi thirc hin hành vi vi ph?m dn thi dim t6 chirc dáng có thAm quyn xem 
xét k5' 1u.t vào phiu biu quyt; di vâi hInh thirc kS'  Iut chi cách chüc mOt, 

mOt s6 chirc vi cña clang viên thI cong dn s phiu âã biu quyt tr hInh thüc. 
kS' 1ut cách chtrc vi cao nhAt xung dn hinh thrc k5' 1ut each chüc vi 1in k 
thAp hon cho din. hInh thirc each chüc ma kt qua cong dn phiu có dü s 
Krçmg theo quy djnh thI lAy hInh thüc do d quyt djnh (tth hInh thüc k5' luât 
each chüc tAt ca các chirc vi,i trong Dãng). 

6.5. Dãng viên vi ph.m dn m(rc phái khai trü hoc t chrc clang vi phm 
dn mrc phái giái tan nhung chua dU hai phAn ba s clang viên chInh thirc cüa 
chi b hoc thành viên cüa t chi'rc clang bôphiu d nghj thI báo cáo và chuyn 
hO so dO to chi.rc clang cap trOn có thâm quyên xem xét, quyêtdjnh. 

7. V hiu !rc quylt djnh k IuI (Diu 16) 

7.1. Chi bô chi có bi thu chi bO,  nu bI thu chi bO bj x1r IS'  k5' 1ut thuôc 
thArn quyn cüa chi bO thI bI thu chi bO báo cáo cap u5' cap trên quãn iS' trirc tip 
d cfr dai  din chi'i trI hOi  nghj xem xét, k5' 1ut. Sau khi biu quyOt quyt djnh 
kS' 1ut, chm nhãt S ngày chi b phãi gi'ri báo cáo kOt qua hOi  nghj (biOn bàn 
hop, bàn tir kiOm dim, phiOu biOu quyêt quyt djnh hInh thüc k5' 1ut, biên bàn 
kim phiOu ci'ia bI thu chi bO)  den t chrc clang có thAm quyOn dê ban barth 
quyt djnh kS'  1ut. 

7.2. HOi  nghj cong b quyt djnh k5' iut hotc quyt djlth giái quyt khiu 
nai kS'  1u.t phái Co di din to chrc clang ban hânh quyêt dnh (hotc duçcc u5' 
quyn cong bé quyt dnh), dai  din t çhirc clang quàn IS'  t chtre clang hoäc 
clang viên bj kS' 1ut, dai din tO chi:rc clang bj kS'  1ut hoc clang viên bi kS' Iu.t 
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và 1p biên ban liru h so. Tru&ng hçp di din t chrc clang ho.c clang viên bj 
k' 1ut dà nhn &rçlc van bàn miii h9p nhi.rng không dn ho.c có mt ti hi 
ngh nhung không nhmn quyt dnh k 1ut thI ghi vào bin bàn, quyt dnh k 
]ut van duqc cong bO và có hiu 1irc thi hành. 

7.3. Dáng viên bj truy nâ, bi toà an tuyén phat tr hmnh phat cái tao  giam 
giü tr& len thI th churc clang ban hành quyt dlnh  k' 1ut u' quyn hoc cOng b 
quyt djnh k' 1ut tai  các ti ch(rc clang ma clang viên dã sinh hot truâc khi bj 
ctInh chi sinh hot dãng. 

7.4. Dãng viên bj k 1ut khin trách, cãnh cáo thI không dugc co' cu vào 
, , . •. . . . cap uy, bo tn lam can bo chu chot, bau lam dai  bieu Quoc h9l, H91 cong nhan 

. .. .,. -A • p p 

dan cac cap, quy hoach,  bo nhim, gicri thiçu bau vao cac chixc vii cao hon khi 
quyet dnh ky luat  chua het hiçu 1rc. 

7.5. Trong thai gian chap bath quyet dnh ky luat  hoac gial quyet khieu 
nai kr 1ut, nêu tO chirc clang, dàng vién không khiêu nai  hoc khiêu nai  nhung 
sau do rñt don thI th&i gian chm dirt hiu 1irc k' lut hoc quyt djnh giãi quyt 
khiu nai dircc tinh là sau mt näm k ttr ngày cong bt quyt djnh k' 1ut hoc 
quyt djnh giâi quyt khiu nai  k 1u.t cui cüng di v&i t chüc dãng, clang 
viên do. 

7.6. Thay di hinh thüc k' lut tr khai tth dAi vói clang viên hoc hmnh 
thüc giài tan di vfci tt chüc clang thi thai h.n chap hành k' luât dtxçc tInh tü 
ngày quyt dnh k Iu.t thay th có hiu hrc. 

7.7. Quyt dinh k' 1ut t chüc clang, clang viên không dnìg vói hành vi 
vi ph.m, khOng ding th.m quyn, khOng dung quy trInh, thii tiic quy dinh (k 
cã giài quyt khiu nai  k' 1ut) thI phãi xem xét trách nhim cña th chi'rc, cá 
nhân cO lien quan trong vic tham mi.xu cho t chi'rc clang có th.m quyn ban 
hành quyt djnh k 1ut nêu trên. 

8. V thi hành kj lu?i/ dái vói thing viên viphirn pháp 1ult (Diu 17) 

8.1. Dáng viên bj tuyên phat th.p hon hInh phat cãi tao  không giam gilt 
thI tO chirc clang có th.m quyn can .cI ni dung, tmnh chat, mic d, h.0 qua, 
nguyen nhân vi phm, tInh tit tang nng ho.c giãm nh d xem xét, xir 1" k' 
1ut cho phñ hcp. 

8.2. Dàng viên có hành vi phm ti ma co quan báo v pháp lut kt 1un 
chua dn rnüc xr N' hInh su hoäc dã ht thyi hiêu truy cru trách nhiêm hInh su; 
dã có kt qua xir 1 di vi clang viCn CO hành vi phm ti bj khi to, bat tam 
giani, diu tra, truy t xét xli thI cci quan bào v pháp 1ut phài có van bàn thông 
báo cho cap us', t chlic clang trirc tip quàn 1' clang viên ch.m nh.t 15 ngây sau 
khi kt thüc vic xli 1 theo thrn quyn 1ut dnh. 
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8.3. Tnx&ng hqp khng phãi lam quy trInh, thñ tic tü dthi len khi thi 
hành kr lust thi u' ban kim tra báo cáo d xut (bang van bàn) d to chirc dáng 
çó thm quyn xem xét, ban hãnh quyt djnh k 1ut. 

9. V kj !uit giái tan t chác thing (Diu 18) 

9.1. Dãng viên vi ph?m thuc t chirc dãng bj k 1ut giâi tan nhung chua 
den müc phãi khai tth thI to chüc dãng có thâm quyên k' 1ut can cir ni dung, 
müc d, tInh chat, hu qua và nguyen nhân vi phm cüa 11mg dãng viên ma xem 
xét, xr 1 k' lust tnthc khi quyt djnh chuyn sinh hoat clang hoc giâi thiu 
sinh hot clang. Nhftng clang viên vi phm dn mire phài kS'  lut khai trr thI phài 
khai trir, t chüc clang có thm quyn k 14t ra quyt djnh khai trir 11mg clang viên. 

9.2. Dãng vien clang bi dInE chi sinh hoat  clang hoc cp u viên bj dinh 
chi sinh hoat  cp u' cüa t chirc clang bj k' 1ut giài tan thI trong thii hn 30 ngày, 
t chIrc clang quãn 1 h sci cüa clang viên phài bàn giao day dü ho sci cho t 
chIrc clang quán l clang viên, cp u' viên duge chuyn dn sinh hoat  d quãn 1,2 
và lam thu tiic quyt djnh cho clang viên tr& lai  sinh hoat clang theo quy djnh; 
d,i vó'i c.p uS' viên, khi t chirc clang bj giâi tan thI khOng con là cp uS' viên 
cia t chirc clang do nUa, không phái lam thu tiic cho cp uS' viên trä Iai  sinh 
hoat cap uy. 

IV- Giãi quyt t cáo 
S • S t , S 

1. Vê thâin quyên giãi quyêt to cáo ('Diêu 19) 

Vic giài quyt t cáo di vci t chirc clang cap duth do t chirc clang cp 
trên tnrc tip giãi quyt (uS' ban kim tra, cp u5' ho.c ban thumg vii cp uS'). 
Vic giãi quyt t cáo di vói clang viên theo phãn cp quán IS' can b). Ban 
thi.thng vi cap uS' và cap u5' diiçc quy djnh là mt cap giài quyêt to cáo, trithc 
ht thute trách nhim cüa ban thuing vii c.p u5'; trithng hqp that sir c.n thi& 
ban thu&ng vi cp uS' báo cáo và d nghj cp u5' tlVc  tiêp giài quyêt to cáo. 

S s• S 

2. Vê nguyen tàc giái quyêt to cáo 'Diéu 20) 

2.1. Dàng viOn mi duçic phát hin hoc hj t cáo vi pham tnrc khi kt 
n.p vào Dáng hoc khi ccr quan, t chirc hqp nh.t, sat nhp, chia tách, giài th 
thI t chirc clang quán iS' clang viOn do kim tra, xem xét xir iS' theo quy djnh 
cña Dáng. 

2.2. Don t cáo cüa Cong dan (k ca clang viên) phái ghi rö h9 ten, dja chi, 
kS' ten hoc diem chi, trInh bay trung thuc sir vic, chju trách nhim v ni dung 
t cáo và bng chirng (nu co) cüa mInh. Nu t cáo trirc tip thi phãi dugc ghi 
lai thành van bàn, nguYi t cáo phài kS'  ten hoc dim chi chju trách nhim v 
ni dung t cáo. 
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2.3. Ti chüc dâng hoc dãng viên bj th cáo phâi trinh bay trung thrc, dy 
dü, kp thri nhing v.n d bj tt cáo, cung cp dy dñ h sci, tii lieu, hin vt có 
lien quan cho doàn giâi quy& t cáo; tr giác nhn khuyt dim, vi pham (nu 
co) vl có quyn sCr ding b.ng ching d chüng minh ni dung t cáo không 
dng hoc vu khng; không thrçc di phó, gay khó khäri, trô ng.i cho doàn gui 

quyt t cáo, không &rqc truy tim, trn áp, trü dp, trá thu ngui t cáo. 

2.4. Vic thông báo kt qua giái quyt t cáo bang hInh thirc tr11c tip (tai 
bui lam viêc), trithng hap c.n thit thi trIch not dung kt luãn gial quyt to cáo 
bang van ban hoac  cung cap bien ban lam viçc de tra lcn ngi.rai to cao dirqc biet 

F. • I P A A 1 S S I ... A (tri.r nçn dung to cao Co lien quan den bi mt cua Dang va Nha rnroc hoc lien 
quan dn các vii vic, tâi 1iu chua dirçic phép cOng bô). 

2.5. Ngithi t cáo di.rqc quyn xin r& met, mt s6 ni dung t Cáo hoc 
rat tom b dan t cáo b&ng van bàn (phi 1p biên bàn, ki xác nhn càa ngu&i 
t cáo) tnthc khi t chirc dãng giái quyt to cáo ra két Iun. 

2.6. T chüc dàng có thm quyn chp nh.n cho kt thic giái quyt mt 
phn hoc toàn b ni dung dan t cáo khi ngu1i t cáo có dan tir nguyen hoc 
trong biên bàn lam vic xin tht mt phn hay rut toàn b ni dung dan t cáo. 

2.7. Nu ngu&i t cáo xin rUt don t cáo hoc rnt s ni dung trong don 
t cáo, nhrng t chUc dâng có thm quyn xác djnh ni dung t cáo có cci s0 thI 
th%rc hin nm tmnh hInh d phiic viii cong tác kim tra, giám sat. 

2.8. Nu có co s khng djnh hoc phát hin ngi.rôi t cáo bj ép buc, de 
do, mua chuc thI t chUc dâng có thm quyn khOng dng cho rUt don t 
cáo ma tiêp tic giãi quyêt tO cáo và phái có bin pháp hoc yêu câu co' quan 
chUc nang có bin pháp bão v ngi.thi t cáo; quyt djnh kim tra ho.c chuyn 
Ca quan có thâm quyên xem xét, xU 1 di vâi ngithi to cáo bj mua chuc và 
ngurn mua chu9c. 

2.9. Trong quá trInh giái quyt t cáo nu phát hin di tuqng bj t cáo có 
d.0 hiu vi pham khác thI chuyn sang kim tra khi có dâu hiu vi phm, dua 
ni dung t6 cáo thinh ni dung kim tra vào báo cáo chung v kt qua kim tra 
khi có du hiu vi ph?m và kt lun; 1p  h so' kêt thUc vic giái quyêt to 

2.10. Dan t cáo nc danh, giAu ten, mao  ten có nêu ci,i th dia chi, di 
tucing b t cáo, có ni dung rö rang thI t chUc dãng có thm quyn giao n.m 
tInh hInh d kim tra hoc giám sat chuyên d. 

2.11. Không giài quyt t cáo di vói ng11ô1 to cáo tr nguyen xin rUt don, 
dã dugc t chirc dâng có th.rn quyn cho rUt don hoc dã xem xét, kt 1un 
nhung tO cáo Iai  ni dung c ma khOng Co them tài 1iu, chirng cir rnói lam thay 
di ban cht vi viêc. 
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2.12. T chirc dãng có thm quyn phái thông báo cho ngtrôi t cáo bit 
1 do don t cáo không dugc giài quyt bng van bàn hoc gp trrc tiêp (co bién 
bàn lam vic); lam thu tic kt thüc vic giái quyêt to cáo theoquy djnh. 

2.13. T chirc dáng giái quyt t cáo phái xü 1 hoc dê nghj xr 1 
nghiêm theo quy djnh cüa Dâng, pháp 1ut cüa Nhà ni.r&c nhtng trithng hçip sau: 
Truy tIm, trñ dip, trã thu nguôi to cáo; can tth, không xem xét, giài quyêt to 
cáo; bao che nhiing vic lam sai trái cüa di tuçmg bj to cáo; dê 1 ten, noi cong 
tác hoc cu trñ cüa ngithi t cáo cho ngithi không có trách nhim bit; lçii ding 
t cáo d bôi nh9, vu khng, xuyên tc, thông tin sai sir that, t cáo m.ang tInh 
bjadt,dá kich, gay du 1un xu, ãnh hung dn uy tin, danh d%r cüa t chic, cá 
nhan lien quan, gay mat doan ket ni b9. 

2.14. Ngthi t cáo dugc báo v bI mt thông tin cá nhân, bão v vj trI 
cOng tác, vic lam, tInh mng, süc khoé, tài san, danh dir, nhn phâm cüa mInh 
va vq (hoc chong), cha, mc, con cua ngucn to cao. 

2.15. T chüc dáng giái quyt t cáo có trách nhim báo v bi mt thông 
tin, vj tn Cong tác, vic lam cüa vçi (hoc chông), cha, mc, con cüa ngtthi to cáo 
thuc quyn quàn 1; tnthng hgp không thuO.c thm quyên thI yêu câu hoc d 
ngh Co quan, t chirc, cá nliãn có thArn quyên áp ding các bin pháp bâo ye. 

2.16. T chirc dãng giái quyt tcáo quyt djnh áp diing bin pháp bâo ye 
theo thâm quyên hoc dê nghj, yêu câu cor quan có thâm quyên áp ding bin 
pháp bão v cn thit khi có can cir cho thy vj tn cong tác, vic lam, tInh m?ng, 
süc khoê, tài san, danh dir, nhân phm cüa vg (hoc chng), cha, mc,  con cüa 
ngtthi t cáo dang bj xâm hi hoc có nguy cci bj xâm hi hoc bj trü dip, phãn 
bietdixi:r. 

V- Giãi quyêt khiu ni k mat dãng 

1. V thin quyn, trách nhim (Dku 22) 

1.1. Vic giãi quyt khiu ni k5' lut dãng thông thu&ng duçic tin hành 
tun tu tü du&i len, ban thithng vi cep u5' hoc cp u5' ducic quy djnh là mt cp 
giài quyêt khiu nai.  Vic giái quyêt khiêu ni truc hêt thuc trách nhim cüa 

uS' ban kim tra, ban thu?mg vi c.p uS'; tru&ng hcp that sr can thit thi ban 
thu&ng vu cp u5' báo cáo và d nghj cp US'  trçic tip giãi quyt khiu ni k5' 
lut dáng. 

1.2. Dãng viên là c.p u5' viên các cp, can b thuc din dãng u5' co s0 
quân iS' bj chi b k5' lut thI uS' ban kiêm tra dáng uS' co s hoc ban thumg viii 
dáng uS' co s& (norm không có ban thuàng vy là dãng US' CO s&) là c.p giái quyêt 
khiêu ni Ian dãu; dãng viên là can b thuc din ban ththng v c.p uS' cAp trén 
quãn iS' bi chi b k5' luQtt thI u5' ban kiêrn tra cüa cAp u5' cAp trên quàn iS' dàng 
viên do là cAp giài quyt khiu nai  IAn dAn; nu là can b thuc din Bô ChInh tn, 



16.FDTWO2DOC

17 

Ban BI thu quãn l thI U ban Kim tra Trung rnmg là cp giâi quyt khiu nai 
Indâu. 

1.3, Ban thuäng vi cp u' hoc cp u' dã quyt djnh k' 1ut thI u' ban 
kim tra cp trén trrc tip là c.p giái quyêt khiu nai  ln du. Trithng hçip U' 
ban Kini tra Trung ucmg giái quyt khiu ni k' luat,  quyt dnh thay di bng 
hInh thrc khai trir, nu dáng viên có khiu ni thI Ban BI thu là cp giài quyt 
cuôi cüng. 

1.4. Chi b chi có bI thu, nu bI thu bj chi b (trirc thuc clang b ca s) 
k' lust có khiu ni hoc bI thu chi b trirc thuc clang bt b phn bj chi b k' 
luât có khiu nai  thI u' ban kim tra clang u' cc s& hotc ban thi.thng vi clang u' 
ci si (noi không có ban thu&ng vi là clang u cci s) là cp giâi quyt khMu nti 
k' luât lAn tAu. 

1.5. V giãi quyt khiu ni k' lust t chirc clang 

1.5.1. T chirc clang bj k' 1ut khin trách, cãnh cáo có khiu ni thI ban 
ththng vi cAp u' hoc cAp u' cAp tren trrc tip cüa t chrc clang bj k' lust là 
cAp giái quyt khiu nai iAn dAn; ban thi.thng vii cap u' hoc cAp u trên cña 
t chüc clang dã giãi quyt khik nai  IAn clAn là cAp giái quyt khiu nai k' luât 
tip theo. 

1.5.2. T chüc clang bj k' luQtt giài tan nu có khiu ni thI ban thu&ng vt,i 
cap u' hoc cap u' cap trén cüa to chüc clang dã quyêt djnh k' lu.t là cap giài 
quyEt khiu ni k' lut lAn dAn. O Trung umig, cAp giâi quyt khiu nai  tip 
theo là Ban BI thu, B Chmnh trj, Ban ChAp hânh Trung uong Dáng; Ban ChAp 
hành Trung uang Dãng là cAp giãi quyt khiu nai kS' lut cui cüng. 

1.5.3. Ban thuông vii cAp u' ho.c cAp u' cüng cAp là cAp giâi quyt khiAn 
nai kS' 1ut lAn clAn di vcii t chirc clang do u' ban kiêrn tra cñng cA quyt dinh 
k' lu,t; Ban BI thu là cAp giái quyt khiu n.i k' lu.t IAn dAn cüa t chirc clang 
do U' ban Kim tra Trung uong quyt djnh k lut. 

2. V phrrn vi giái quyt khiu nii (Diu 24) 

2.1. Chi giái quyt khiêu nai  v ni dung vi ph?m, hmnh thrc k' Iuât, v 
nguyen tAc, thñ t1ic, quy trInh và thAm quyén thi hành k' 1ut, giài quyt khiu 
ni kS'  Iut; các trithng hçp khiu n.i khong thuc ph.m vi, trách nhim, thArn 
quyn giâi quyt thI t chüc clang phâi chuyên các ccc quan có thAm quyn giãi 
quyt theo quy dinh. 

2.2. Khi giái quy& khiu ni phài xác djnh rO ni dung, tinh chAt, mirc do, 
tác h?i,  hu qua, nguyen nhân vi pham, các tInh tiêt tang nng hoc giarn nhe so 
vó'i hInh thüc k' 1ut d quyêt djnh dê thao Iun thông nhât, biêu quyt tp trung 
kliong bj phân tan. 
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2.3. Quyt djnh k' 1ut, quyt djnh giài quyt khiu nai  k' 1ut không 
dIng thm quyn thI t chüc dàng giái quyt khiu nai  yêu câu t chrc dàng dã 

quyt djnh kS'  1ut hu bô quyt djnh k' 1ut, quyt djnh giài quyt khiu nai  k' 
1u.t và d nghj t chüc dãng có thm quyn xem xét, xü 1 k' 1ut theo quy djnh. 

24. Dan vüa khiu nai, vüa t cáo thi t chirc dàng chi giãi quyt ni 

dung khiu nai  và htthng dn ngtthi khiu ni thrc hin quyn t cáo theo 
quy djnh. 

2.5. Nu dàng viên tr nguyen xin rut dan khiu ni (bng van bàn) thI t 
chüc dãng có thm quyn xem xét cho rt'it dan khik nai  và kt thiic vic giái 
quyt (phài 1p  biên bàn có k xác nhn cüa ngithi khiu nai). 

- . A , , . * , . , F F 

2.6. Dan khieu ni ye xu ly ky 1ut hanh chmh, 1ch su chmh tr, xac dnh 
tui dàng, xoá ten trong danh sách dâng viên thI chuyn ca quan có thm quyn 
giài. quyêt và báo cho ngithi khiéu ni biet bang van bàn. 

2.7. T chixc dáng có thm quyn giãi quyêt khiu ni phái thông báo 
bng van bàn cho t chrc dãng, dãng viên b k' lust bitt 1 do dan khiu ni 
không thrçic giài quyt. 

F 

3. Vê ti-in/i tr, thu tyc, phwcng phdp lien hành Diêu 27) 

.R . , , ,, .A , , .1. Bieu quyet quyet dnh hrnh thuc ky 1u.t bang phieu km chi ap ding 
di vi vic thay di hinh thüc k' 1ut (tang, giàm hoc xoá hInh thirc k' 1ut); 
nu gitr nguyen hInh thi'rc k' 1ut thu quyt djnh cüa cp dufri thI ti chIrc dâng 
giài quyt khiu ni trao di thng nht bng van bàn vi t churc dãng dã quyt 
djnh kS'  1ut ho.c giái quyt khiu ni k' lut, không c.n bô phiu l.i. 

3.2. Di tu9ng bj k' 1ut 1àcp u viên cñng cp hoc to chi'rc dàng trirc 
thuc cp u' cüng cp quãn 1 có khi4u ni thI trls&ng doàn giài quyt khiu nai 
k lust là u viên ban thithng vii cp u' tth len; Trung uong nu di tugng 
khiu ni là U viên Ban Chip hành Trung uoTlg Dáng hoc té chi'rc dâng trçrc 
thuôc Trung ucing thI trung doàn giâi quyt khiu ni k lut là U' viên Ban 
BI thu hoäc U' viên Bô ChInh tn. 

3.3. Doàn giài quyt khiu nai  k lut do cp u, ban thu&ng vi cp u' 
thành lap lam viec vri di din t chirc dàng âã quyt djnh k' lut, dã giái quyt 
khiu nai d tin hành thm tra, xác minh; tu' ni dung, tInh chit vi vic, 
tnrâng doàn giái quyt khiu nai  quyt djnh ni dung, k hoch, ljch lam viec 
vi các t chrc dãng có thm quyn dã quyt dnh k' 1u.t. ho.c da giài quyt 
khiu nai (nii d kin Co six thay di v ni dung, hInh thic k 1ut hoc tInh 
tit mOn dn dn thay di bàn cht vi vic) hoc t chirc dáng giái quyt khiu 
nai k' luât gn nht (nu dir kin giü nguyen hInh thirc k 1ut). 
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3.4.Trtrc khi té chirc dáng có thm quyn quyêt djnh giái quyt khiu 
nai h9p dê xem xét, bô phiêu quyt dnh k 1ut thi d?.i  din to chüc dâng có 
thârn quyên g.p, nghe kiên cüa di tucrng khiu ni, cüa di din cp us', tO 
ehic dáng quàn 1 trtrc tiêp t chirc dãng, dâng viên bj k' 1ut Va báo cáo day dü 

kiên do tai cuc h9p. 

VI- L')Inh chi sinh hot dáng 

1. Trithng h9p bj dinh clii sinh hoçit dãng (Diu 28) 

- Dãng vien bj dInh chi sinh hoat dáng, cp u' viên bj dInh chi sinh hot 
cp u' hoc t chüc dáng bj clInh chi hoat dng phâi chip hành nghiêm các yêu 
câu cüa tO chüc dáng hoc ca quan pháp luat  (thrc hin cáo nhim vii duçic 
giao, tumg trinh su viêc, tir kim dim v nhthig vi pham,...); di.rçic dé dt 
kiên cüa rnInh nhung không duct Iy danh nghia t chi'rc dáng, danh nghia cap 
u' viên, chüc vi, cOng tác dã bi dinh chi d diu hành cong vic. Bang viên bj 
dmnh chi sinh hoat dàng, sirth hoat  cp u' thI dông thii bj dinh chi các chirc vii 
trong Bang. 

- Khi Co yêu cu cüa c0 quan báo v pháp 1ut v lam thu tic dInh chi 
sinh hoat dàng di vi dãng viên dä lam thu tijc chuyn sinh hoat dãng v dja 
phucng, nai cu tri'i hoc .dn don vi, dja phirmg khác, nhung phát hin dng 
viên do khong lam thu tc chuyn sinh boat dáng dn ni mi theo quy djnh 
ho.c qua 3 thang.khong tham gia smh boat dang ma khongco ly do, thi to chuc 
dáng cap trén cUa tO chirc dãng quãn 1 dãng viên u' quyên hoc chi dao  to 
chirc dAng ncri tip nhn 1m thu tiic xoá ten dáng viên, trong thñ hn 5 ngày 
phãi thông báo kêt qua cho dãng vien, t chüc dáng chuyên sinh hoat di cho 
dãng viên và Ca quan báo vpháp 1ut biêt. 

2. V tIzm quyn dnh clii sin/i hoit dáng ('Diêu 29) 

2.1. Dmnh chi hot dông cüa mt t chic dâng do cp uS' hoc ban thu&ng 
vii cp uS' cap trOn trrc tiêp dê ngh, cp uS' hoc ban thithng vli cap u5' cap trên 
each mt cp quyt djnh. DInE chi hoat dng cña mt cap uS' hoc ban thung 
vi cp uS' trirc thuc Trung uong do B Chinh trj hoc BanBi thLr quyt dnh và 
bao cao Ban Chap hanh Trung uong Bang. Doi voi cap uy cac cap b. dnth chi 
boat dng, sau khi có quyêt djnh dInh chi thI cap u5' cap trên trirc tiOp chi dnh 
ngay mt cp u5' lam thôi d tip tic thic hin các nhim vi ciia c.p u5r d b.j 
dInhchihoatdng. 

2.2. Cp uS', t chirc dà.ng bi dInE chi duoc quyt dnh trO Iai  hoat dng 
hoc bj kS'  lut giái tan và dä l.p li tO chi'rc dáng thI cap u5' lam thi throng 
nhin giái th. 

2.3. DInh chi sinh hot dãng cüa dang viên do chi b va dàng uS' ca s& d 
ngh, u5' ban kim tra cp trên trirc tip cfia t chirc ca sc dáng hoc dáng U)' co SO' 
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duçxc u' quyn quyt djnh. Di vi dãng vien là can b thuc din cp u' cp 
trên quâñ I), chi b và dãng u ca s d nghj, ban thuông vi cap u' quân 1 can 
b do quyêt djnh. 

2.4. Tru&ng hqp có thông báo. bg van bàn cüa c quan pháp 1ut ye 
dáng viên bi truy to, tam giam, cap u' vien bi khOi to ma chi b, cap uS'  cosà 
chi.ra d nghj ho.c không d nghj t chüc dàng cp trên xem xét thI u5' ban kiêm 
tra, ban thu&ng vii cp uS' ho.c cp uS' cp trên có thm quyn can cü h so 
nghj cña c quan pháp lut d quyt djrih d'mh ch sinh hoat dãng,sinh hot cp 

uS' theo quy djnh. 

2.5. Tru&ng hqp dôi vó'i dãng viên là can b din Trung uong quàn IS' 
A P t .1' A S A S P A A S •A F S 

(theo phan cap quan ly can b9) thi to chi.rc dang ma dang vien, cap uy vien do Ia 
thành viên hoc t chüc dãng ni dàng viên do sinh hoit có van bàn báo cáo, âé 
ngh U5' ban Kim tra Trung uollg xem xét hoc báo cáo cp thm quyn xem 
xét, quyt djnh; US'  viên Trung uang Dàng do B Chmnh trj quyt djnh và báo 
cáo Ban Chap hành Trung ucnig Dãng. 

2.6. Di v&i vi vic Co d.0 hiu vi phrn pháp 1ut rt nghiêm tr9ng trâ 
len, du hiéu tham nhng, khi can thiêt th uS' ban kiêm tra báo cáo dnghi ban 
thuong vi cap uy hoac  cap uy cung cap dinh chi hoi.c yeu cau dinh chi chuc vii 
trong Dãng di vi dãng viên hoc yêu cu tam 

dInh chi cong tác di vi can 
bQ, clang vi.ên. 

VII- T chfrc thire hiên 

Hung dn nay thxçic ph bin dn chi b và thc hin k tir ngày kS'. 
Trong qua frInh thc hin nu cO vithng mc thI báo cáo Ban BI thu (qua US' 
ban Kiêm tra Trung ucmg) dé xem xét, quyt djrih. 

Giao US'  ban Kim tra Trung uonghumg dn nhung vn d thuc v quy 
trInh, thu tiic va nghip vi phi'i hcrp vci tInh hInh va yêu câu thic tin cUa cong 
tác kim Ira, giám sat và k5' 1ut cCta Dáng. 

THANH uc YEN BA! 
* 

S 68- SL/TU 

Nai nhân: 
- Ban Chap hãnh Dãng b TP, 
- Các chi, dàng b trirc thuôc, 
- Các phàng, ban, doãn th TP, 
- Liru VT/TU. 

Sao hc Huong dn s 02-HD/TW ngày 29/11/2021 

Yen Bái, ngày 31 tháng 12 nám 2021 
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