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QUYETDINI4 

4a hành quy trInh kim tra, giám sat, thi hInb1c'.!fltdãflg, 
iãi quyt t cio, khiu ni k luât dãng cüa cp u tinh 

và tirong throng dn co s& 

- .Ca cü Diu 1 Dãng; 

- Can cr QUy ch lam vic cüa Ban .Chp hàrih Trung uclng, BChfriii trj 
và Ban BI thu khoá XIII; 

- CAn cr Quy drnh s6 22-QD/TW, ngày 28/7/2021 cüa Ban Chap hành 
Trung trnng Bang v cong tác kim tra, giám sat và k' luât cUa Bang, 

- Can cir Quyt dmh s(i 35-QD/TW, ngày 15/10/2021 cia Bô Chinh tn 
ban hàiTh quy trmnh giãi quyt khiu nai k' 1ut dãng cüa Bi Chp hành Thing 
uong, BO ChInh trj., Ban BI thu; 

- Xét d nghj cüa US' ban Kiim tra Trung ucmg, 

BANBI.Tk1tJQiTh1T. 

A - , 7 .  

Bieu 1. Ban hanh kern theo Quyet -dnh nay quy trinh cua cap -uy trnh Va 
• tucmg duorng dn c sr khi t chüc kim tra, giám.sát, thi hành kS'  lut dãng, 
• .grni quyet to cao. 

Quy trmnh khiu nal kS'  luât dãng thuc hiên tbeo Diu 2 Quyt danh S6 
35QDITW, ngày I5/i:0s202-1 cüaB ChInhtr. 

Diu 2. Quy& drnh nay có hiêu luc tü ngày k. Các cap uS' thih và thong 
ducmg dn Ca so thc hin quy trmnh nay và chi do xay dijng, ban hành quy 
trmnh cüa chi b. 

Noinhãn: 

Cáctinhi.uS?,tha1thu5. 
- Cá ban dang, ban can six dâng, 

dàng cloàn, dãng u' trirc thuc Trung ucrng, 
- Ban BIthix.Trung hang 

Doãn Thanh ni&i Cong san H ChlMinb 
- Cac dàng u5' don v sr nghip Trung ixong, 

Cáë -dong chI Ui'. vién 
Ban Chphãnh Trung ucng Dãng, 

- Cac ding clu Uy viên 
W ban Kim tra Trung hang, 

- Lixu VAn phóng Trung ixang Dàng. 
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Ncinhãn: 
- Thu?ing trirc Thãnh us', 
- Các dlc UVBCH Dãng b TP, 
- UBND thãnh ph, 
- Các chi, dâng b trirc thuc, 
- Các cci quan tham muu gip vic Th 
- MTTQ, các phông, ban, doàn the TP 
- Ltru VT/TU, 

Sao luc Quyt dinh s 89-QDITW ngày 01/1212022 

Yen Bái, ngày 27 tháng 02 nám 2022 

ành us', 
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QUY TRINH 

kiêm tra ch:p hành chü trlro'ng, quy dnh cüa Pang 

(Kern theo Quyê't 1jnh scf 89-QD/TW, ngây 01/12/2022 cza Ban Bi thu) 

I- BUC CHIJAN BI 

1. Thành 1p doàn kim tra và xãy dmg k hoch kim tra: 

- Ca quan, don vj giüp vic cp u can dr chi.rcrng trInh, k hoch kim tra 
cüa .cp ui', ban thu&ng vi cap u hoc nhim vii cap trén giao dê tham mini. 
cp u quyêt dinh thanh lap doàn kim tra t churc dãng, dãng viên (sau day goi 
là di tuqng kiêm tra); k hoach kiêm tra. 

- Thithng trirc cp u ks', ban hàrth quyt djnh, k hoch kim tra. Truâng 
doàn kim tra là cp u viên do ban thi.rmg vi phân công, noi không có ban 
thu?mg vi thI do cp u' phãn cong (di v&i cp co sà và tuclng throiig: Truóng 
doãn có th là lãnh dao  các don vj hoc dãng viên duqc giao nhim vi tham 
mini, giip vic cap up). Can cir tinh chit, ni dung, quy mô kiêm tra dê xác 
djnh s6 krqng thành 'ién cho phil hçTp. . 

- S .. S .  Ke hoch kiem tra xac dnh ro ye nçi dung, moc thai gian kiem tra; thai 
gian 1ãm.vic, phuong pháp tin hãnh,... Trong do: MOc thñ. gian kiêm tra không 
nén qua 5 nam gãn nht; th&i gian kim tra di vOi cap tirih và tuong throng 
không qua 90 ngày; cp huyn và ttlong throng không qua 60 ngày; cap co s& 
khOngquá45ngày. 

* . . .. .z .z •. Truong hqp can thiet, chu the kiem tra co the quyet dnh gia han  thai gian 
kiêm tra nhtrng không qua 1/3 thri gian kim tra di vai trng cap theo quy djnh. 

Doàn kim tra dirçc sr diing con du cña cp u d thc hin nhim vii. 

2. Doãn kim tra xây drng d crang yêu cu dái tirçrng kim tra báo cáo; 
ljch lam vic cia doàn Va phân cong nhim vii thng thành viên .trong doàn; 
chuân bj các vn ban, tài .1iu lien quan. 

3:. Van phOng c.p u báo dam diu kin c.n thit, kinh phi, phuang tin 
phiic vi doãn kiêm tra thc hin nhim vii theo quy djnh (nu cO). 

II- BU'UC TIEN HANH 

1 Doan kim tra hoAc dai diên doan kjêm tra triên khai quyt dinh, k 
hoach kim tra, thng nMt lich lam viêc vói dOi tircing kiêm tra và dai diên t 
chüc dang quan 1 dâng viên Yêu cu di tucrng kiêm tra chuãn bi bao cáo theo 

cuong gqi , cung cp các h6 so, tài 1iu; các t chrc, cá nhãn cO lien quan phi 
hop time hiên. 

Can cir tInh hmnh thrc tin, vic trin. khai quy& djnh và k hoach kim tra 
có the thi.rc hiiên theo hrnh thuc tnrc tuyn hoãc gili van ban 
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2. Di llxçmg kim tra báo cáo tir kim tra bang van bàn và các h sa, tài 
1iu Co lien quan glri cp u, ban thithng v cp u' (qua doàn kim tra). 

3. Doàn kim tra thm tra, xác mirth 

- Doàn kim tra nghiên thu báo cáo tr kiêm tra, h s, tãi 1iu nhn dixqc; 
' .A S I. ' p P A P A A A 

lam viçc vcn doi tuung kiem tra va cac to chi.rc, ca nhan co lien quan de tharn 
tra, xác minh. 

Trong qua trInh lam vic, nu c.n diu chinh, b sung ni dung, th&i gian, 
di tuqng kim tra, thãnh vién doàn hoc giám dnh v chuyên môn, k5 thut thi 
tru&ng doãn báo cáo ban th.rô'ng vti cAp u' hoc cAp u xem xet, quyt djnh. 
Nhung ni dung cAn yêu cAn di tuclng kim tra b sung giái trinh Jam rö thl trao 
dôi bang van bàn. 

- Doàn kim tra xây dirng dir tháo báo cáo kt qua thAm tra, xác minh. 

4. T chüc hi nghj thông qua dir thâo báo cáo kt qua kim tra (t chüc 
dàng là dM tllçrng kim tra hoc triic tip quán l dàng vien dugc kiém tra chil tn 
và ghi bién bàn hi nghj). 

- Thành phAn hi nghj: Doàn kim tra, di din t chrc dáng dugc kiêm 
tra ho.c dãng viên &rçYc kim tra và d.i din to chixc dàng quán l dâng viên do 
(hoc tug' ni dung, dti tuclng kim tra, tn.Ing doân kim tra quyt djnh t chirc 
dàngt chi'rc hi nghj, thành phAn tham dir). 

- H5i nghj tháo 1un, tham gia kin vào dir tháo báo cáo, kt qua thAm 
tra, xác minh và kin nghj, d xuAt bAng van bàn (nu cO). 

Can cir tInh hInh thrc tiên, vic t chüc hi nghj có the theo hInh thirc 
trrc tuyên hoc giri van bàn. 

5. Doàn kim tra tip tc thâm tra, xác minh nhthig ni dung chua rô hoc 
CO kin khác nhau (nu có); hoàn chinh d thào báo cáo kt qua kim tra; xin 

kiên u' ban kiêm tra cap u' cing cap (nêu can). 

6. Doàn kim tra phi h9p van phOng cA u' báo cáo thuàngtrrc cAp u' 
quyêt djnh thñ gian to chirc hi nghj cap u' hoc ban thumg vli cap ui', thành 
phân tham dir; gri báo cáo kêt qua kiêm tra den các dông chi u' viên ban 
thuOng vi hoc cAp u' viên thea quy chê lam vic. 

III- BUJC KET THUC 

1. T chi.rc hi nghj ban thu&ng vii cAp u' hoc cAp u' xem xét, kt luân: 

-Doàn kim tra bao cáo kt qua kiêm tra (nu thuôc tham quyn cap u'kêt 
lu?n thi ban th.rong vi cap uy cho y kien chi do trucic khi doan kiem tra trinh 
cAp ui'); trInh bay day dü kién cüa dôi tt.rcrng kim tra và các t chüc, Ca nhân 
có lien quan; các d xuAt, kin nghj. 



1O.00TW89 4 

• - Ban thu&ng vu cp u hoc cp u) xem xét, kt 1un. Truông hqp kêt 
1un di tlxçmg kim tra có du hiu vi phm thI tin hành ki&n tra khi. có dâu 
hiu vi phm, nu vi phm dA ro va Mi tuqng kim tra tir giác kiêm dim, tr 
nhn hInh thüc k lu.t tl.rang thngvài hãnh vi vi phm thi tin hành ngay quy 
trInh thi hành k luât. 

2. Doàn kim tra hoãn chinh báo cáo kt qua kim tra; phi hçip v&i van 
phông cp u' dir thão thông báo. kt..1un, trInh thu&ng in/c u' k, ban hành. 

.. . .. .. A. 
3. Dai dien ban thtwng vi cap uy thong bao ket lu?n  kiem tra den doi 

nxclng kim tra và các t6 chic, cá.nhân co lien quan; trin khai thi/c hin quy 
trInh thi hành k 1ut (nu co). 

Can cü tmnh hinh thl/c tin, vic thông báo kt 1un ki&n tra co th thl/c 
hiên theo .hmnh thirc true tuyn hoàc giri van bàn. 

S . . .., . A A A .. A 4. Doan kiem tra h9p rut kmh nghicm; kien ngh, de xuat vcn cap uy hoc 
ban thtrOng vii cp u (nu co); hoàn thin h6 sc, bàn giao cho van phông cp u 
luru trU theo quy djnh. 

A . , A A , A 5. Giao uy ban kiem tra cap uy cung cap va dong chi cap uyvlen theo 
dôi dia bàn, lTnh vuc don d6c, giám sat di ti.rcing kim tra thuc hiên kêt luân 
kimtra. 
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QUY TRINH 

giám sat chuyên .d 

(Kern theo Quyt din/i sé 89-QE)/TW, ngây 01/12/2022 cña Ban BI thzr) 

I- BUC CIIIJAN B! 

1. Thãnh 1p doàn giám sat và.xây drng k hoach  giám sat: •. 

- Ca quan, dan vj giñp vic cp u can cu chucmg trInh, k hoch giám 
sat cüa cp u, ban thtring vii cp u' hoc nhim vi cp trên giao dê• tham miru 
cp u quyt djnh thành Ip doàn giám sat t chüc dãng, dãng viên (sau day gi 
là .di tlxqng giám sat); ké hoch giãrn sat. 

- Thuàng trirc cAp u' k, ban hành quy& djnh, k :hoach giám sat. Trithng 
doân giám sat là cAp u viên do ban thumg vi phãn công, nai không có ban 
thumg vii thI do cAp u' phân cong (di vài cAp ca s& và tirang duong: Tnrng 
doàn có th là lãnh dao  các dan vj hoc dãng viên duçic giao nhim vi tham 
mini, giuip vic cAp ui'). Can c(r tinh chAt, ni dung, quy mo giám sat dé xác 
djnh s hxqng thành vién cho phi hçip. 

K hoach giám sat xác dmh rO v nôi dung, mc thri gian giám sat, thôi 
gian lam viêc, phuung phap tiên hanh Trong do Môc thai gian giám sat 
khong nén qua 3 nãrn gAn nhAt; thxi gian giám sat di v&i cap tinh và tirang 
ducrng không qua 60 ngày; cap huyn và tuclng &rang không qua 45 ngày; cap 
ca sâ không qua 30 ngày. 

• , * . , I. p - A - • Tniang hcp can thiet, chu the giam sat co the quyet dnh gia han  thai gian 
., , A .. -V F 1 S giam sat nhung khong qua 1/3 thai glan glam sat doi vai tl.rng cap theo quy dnh. 

Doàn giám sat duç,rc sü diing con dâu cña cap u' d thrc hin nhim vi. 

2. Doàn giám sat xây drng dê cuong yêu cAu d6i tuqng giám sat báo cáo; 
Ijch lam vic cüa doàn và phân cong nhim v1i timg thành viên trong doàn; 
chuân bj các van bàn, tài lieu lien quan. 

3. Van phàng cAp us'. bão dam diu kin cn thit, kinli phi, phuang tin 
phpc vi doàn thrc hin nhim vi theo quy dnh (n&i cs). 

II- BUYC TIEN HANH 

1. Doàn giám sat ho.c .dai din doàn giám sat trin khai quyt djnh, k 
hoach glam sat, thông nhát lich lam viêc vOi dôi tuang giám sat va dai diên th 
chuc dàng quàn I dang viên Yéu câu di tuclng giam sat chun bi bao cáo theo 
dê cuong gcri , cung cap các ho sa, tài liu; các t chuc, cá nhãn Co lien quan 
phôi hçp thrc hin. 

Can cur tInh hinh thirc tin, vic trin khai quyt dnh va k hoach  kim tra 
có the thuc hiên theo hinh thurc tnrc tuyên hoàc gui van ban 
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F I • F S A r fl 2.Doi tl.rçYng giam sat bao cao bang van ban va cac ho s, tai liçu cc lien 
quan gin cap uy, ban thiicmg vi cap uy (qua dean giam sat). 

3. Doàn giám sat nghiên cthi báo cáo, h scx, tài !iu nhn duçic; trtx&ng 
hqp c.n thit thI lam vic vói dsi tl.rcing giam sat và các ti chirc, cá nliân có lien 
quan d th.m tra, xác minh nhithg ni dung c.n lam rô. 

Trong qua trinh giám sat nu cn diu chinh, b sung ni dung, thô'i gian, 
di tiicYng giám sat, thành viên doàn hoc giám djnh v& chuyên môn, k5 thut thI 
truOng dean báo cáo ban thumg vi cp u hoc cp u' xem xét, quyét djnh. 
NhUng ni dung c.n yêu cAll di tucmg giám sat giài trInh, b sung, lam rô 
(neu co) thi trao doi bang van ban. 

- Doãn giám sat xâydrng d%I thão baa cáo kt qua giám sat. 
p. A. - I P I I I P 

4. To chuc hçu ngh thong qua dir thao bao cao ket qua gram sat (to chuc 
clang là di tucYng giám sat hoc trrc tip quàn l clang viên duçxc giám sat to 
chtc, chü trI vá ghi biên bàn hi nghj). 

- Thành phAn hi nghj: Doàn giám sat, di din t6 chá'c clang duçic giáin 
sat hoc clang viên duçc giám sat và dai  din to chc clang quãn l clang viên do 
(hoc tuS' ni dung, di tuclng giám sat, trtthng doãn giám sat quyt dnh t chirc 
dãng t6 chirc hi nghj, thành phAn d1r các hi nghj). 

A. • p a S S I I A I A 

- H91 ngh thao lu?n,  tham gia y hen vao d%r thao bao cao, ket qua tham 
tra, xác mirth cüa doàn và kin nghj, d xuAt b&ng van bàn (nu co). 

Can cü tmnh hmnh thrc tin, vic t chic hi nghj có th theo hmnh thi.'rc 
-tnrc tuyn hoãc gi.ri van ban. 

5 Doàn gram sat tip tue thâm tra, xac mrnh nhUng noi dung chua rö hoãc 
co y kien khac nhau (neu co); hoan chmh dr thao bao cao ket qua gram sat; xm 
' kin u ban kim ira cAp u' cüng cAp (nu cAn). 

• 6. Doãn giám sat phi hqp van phOng cAp u báo cáo thiiô'ng tric cAp u' 
quyt dnh th&i gian t chirc hi nghj cAp u hoc ban thuO'ng vii cAp u), thành 
phân tham dr; gui báo cáo két qua giám sat den các dông chI u' viên ban 

- S 'A P. 5 thuung vi hoc cap uy vien theo quy che lam vice. 

Ill.. BU'OC KET lilUc 
A F A S S . S I A A 

1. To chuc h9l ngh ban thuong vii cap uy hoc cap uy xem xet, ket lu?n: 

- Doàn giám sat báo cáo kt qua giám sat (nu thuc thAm quyén cAp u' 
kt Iu.n thI ban thi.thng vii cAp u cho ' kin chi do truâc khi doàn giám sat 

trInh cAp uy), trInh bay dAy di kiên cüa dôi tl.rong gram sat và cac to chi.rc, 
ca hhãn có lien quan; các d xuAt, kin ngh. 
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- Ban thu&ng viii cp u hoAc cp u xem xét, k& 1un, truông hçTp k& 
1un di n.rçrng giám sat có du hiu vi ph?m thI tin hành kim tra khi có dãu 
hiu vi pham. 

2. Doàn giám sat hoàn chinh .báo cáo kt qua giám sat, phi hçvp v&i van 
phông cp u dr tháo thông báo kt 1un, trmnh thuing trrc cp u) k, ban hãnh. 

3. Dai  din ban thuàng vçi cap u' thông báo kêt 1un giám sat dn di 
tuqng giám sat và các t chUc, cá nhn có lien quan. 

Can cü tInh hinh thirc tin, vic thông báo kt 1un giám sat có th thirc 
hin trirc tuyén hoc gCri van bàn. 

4. Doãn giám sat hçp rut kinhnghim; kin nghj, d xutvri cp uhoc 
ban thi.rcing vp cap uy (neu co); hoan thiçn ho sa, ban giao cho van phong cap uy 
luu tr11 theo quy djnh. 

5. Giao u' ban kim tra cp u' cing cp và dng chi cp u' viên theo döi 
da bàn, lTnh c don dc di tucxng giám sat thirc hin kt lun giám sat. 
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QUY TRiNH 

kim tra khi có du hiu vi phm 

(Kern theo Quyé't djnh s 89-QD/TW, ngày 01/12/2022 cia Ban BI thw) 

I- BUOC CIIUAN B 

I. Thành 1p  doàn kim tra và xây drng k hoch kim tra: 

- U' ban kim tra hoc co quan, don vj giüp vic cAp u' can cü kt qua 
kim tra, giám sat, nm tInh hInh hoc nhim vi cap trén giao dê tham muu 
thanh lap doàn kiém tra khi có du hiêu vi pham dôi vâi to chrc dang, dang viên 
(sau day gi là dM tuvng kim tra); k hoch kim ira. 

- Thumg trrc cp u' k, ban hành quy& djnh, k hoch kim ira. Tn.r0ng 
doàn kim tra là cp u' viên do ban thumg vii phãn cOng, ncyi khOng có ban 

S S A A - U r U S 

thuang viii thi do cap uy phan cong (doi vat cap co so va tucrng throng: Trixcing 
doàn có the là lãnh do các don vj hoc dãng viên dtrçc giao nhim v tham 

- A A - A AS PU A r 

muu, giup vic cap uy). Can cu tmh chat, ni -dung, quy mo kiem ira de xac 
djnh s& krqng thành viên cho phü hçirp. 

K hoch kim tra xác dnh rO v ni dung, mc th&i gian kim ira; thori 
gian lam vic, phi.rong pháp tin hành,... Trong do: Th&i gian kiém tra dôi vài 
cap tinh và tuong duong không qua 90 ngày; cAp huyn Va tt.rcYng throng không 
qua 60 ngày; cap co s& không qua 45 ngày. Tnthnghcp can thiêt, chü the kiêm 
ira có th quyt djnh gia h?n  thii gian kim Ira nhung khOng qua 1/3 thii gian 

'U 5 kiem tra doi vm tl.rng cap theo quy dnh. 

Doàn kim ira thrçic sü ding con dAu cüa cAp u' d thirc hin nhim vii. 

2. Doàn kim tra xây drng d cling yéu cAu di tuçrng kim tra báo cáo; 
1ch1àm vic cüa Doàn và phân cong thim vii trng thành viên trong Doàn; 
chuãn bj các van bàn, tâi 1iu lien quan. 

3. VAn phông cAp u' bàn dam diu kin -cn thit, kinh phi, phuung tin 
phic vi Doàn thrc hin nhimvii theo quy djnh (nu có). 

II- BUOC HEN HANH 
S -. . •AS S • PU U A 1. Doan kiem tra hoac d?.1  then doan kiem ira then khai quyet ctnh, ke 

U,. AS A U A • •A S •P. . hoach kiem tra, thong nhat 1ch lam viçc voi doi tuçrng kiem tra va di diçn to 
chüc dàng quãn l> dãng viên. Yêu cu di tuvng kim tra chuAn bj báo cáo theo 

cl.rang ggi , cung cAp các ho so, tài. 1iu; cac t churc, cá nhân có lien quan 
phi hqp thrc hin. 

CAn c!.r tInh hInh thirc tin, vic trin khai quyM djnh và hoach  kim Ira 
có the thtrc hién theo hinh thüc truc tuyén hoAc gin vAn ban 
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2.Di tixqng kim tra báo cáo bang vn bàn và các h so, tài 1iu cO lien 
quan gui cap uy, ban thuong vi cap uy (quadoan kiem tra). 

3. Doàn kim tra thm tra, xác minh: 

- Doàn kim tra nghiên cru báo cáo, h so, van ban, tài 1iu nhn duçvc; 
lam viêc vói các t chirc, cá nhân d thu thp các van bàn, tài 1iu, chtrng eli có 
lien quan; lam vic vO'i di tuçYng kim tra d yêu cu giâi trmnh b sung, lam rö 
fl91 dung kiem tra. 

, . ..,. x . .. . 
Trong qua trinh hem tra neu can dieu chmh, bo sung nçl• dung, thcri glan, 

dM tuçmg kim tra, thãnh viên doàn hoc giám djnh v chuyên môn, k9 thut thi 
trtthng doan báo cáo ban thuing vu cp u) hoc cp u' xem xét, quy& djnh. 
Nhitng ni dung yêu cAu giái trinh, lam rO thI trao di b.ng van bàn vôi d6i 
tucrng kim tra. 

- Doãn kim tra xáy dirng dir thão báo cáo kt qua kim tra. 

- Tru&ng hçp vi ph?m dã rô, dn mIre phái k' lut và di t.rqng kMm tra 
tj giac kim dim và nhn hInh thlrc k lu.t tucmgxl'mgv&i hành vi vi p1im thI 
tn.rong doan hem Ira bao cao ban throng 

vv 
cap uy quyet d!nh  cho ket hçp thirc 

hin ngay quy trinh thi hành k lut cng vd quy trInh kim tra (thc hin quy 
trInh kép). 

4. Tt chlrc hi nghi thông qua dir thào báo cáo kt qua kim tra (t chlic 
dãng là di tuclng kim Ira hoc tric tMp quán 1' dàng viên duqc kim tra t6 
chi'rc, chü trI và ghi biên bàn hi nghj). 

I I 

- Thânh phãn hi ngh: Doãn kiêm Ira, di din to chlrc dãng duçic kiêm 
tra hoàc dang viên throc hem tra va dai then t chuc dang quan l dãng vién do 
(ho?c tuy nçn dung, doi ti.rqng hem tra, truong doan kiem tra quyet dinh  to chuc 
dâng t chlrc hi ngh; thành phn tham dr). 

A. • • . I P P A. - Hçi ngh nghe doan hem tra trrnh dir thao bao cao; doi tuçing hem tra 
trInh bay kin giài trInh, tir n1n hInh thlrc k 1ut (nêu cO); hi nghj thào 
lun, tham gia kin vào dr thão báo cáo, kt qua th.m tra, xác minh cüa Doàn 
và kin nghj, d xuAt b&ng van bàn (nu co); bô phiu d nghj hInh thlic k' lut 
(neu co). 

5. Doàn kim tra tip tc thm tra, xác minh nhüng ni dung chua rO hoc 
có kin khác nhau (nu có); hoân chinh dir thâo báo cáo kt qua hem tra; trao 
di vâi di ti.rçmg kim tra và di din các to chlrc dãng, dãng viên có lien quan 
lam rö them v noi dung thm tra, xac minh dé có dü can cIr két luãn CO Vi pham 
hay khong hoc xin y kien uy ban kiem tra cap uy cung cap (neu can). 

6. Doãn kim tra phi hçip van phông cp u báo cáo thu6ng trrc cp u 
quyét djnh thôi gian t chCrc hi nghj cp u hoc ban thu&ng vi1 cp u', thành 



1O.0D1W89 10 

phn tham dr; gui báo cáo két qua kim tra dn các dông chI u vién ban 
thithng vii hoc cap u' viên theo quy ché lam vic. 

III- BU1C KET THUC 

1 T chüc hôi nghi ban thu&ng vu cp uy hoãc cap u' xem xet, két luán 
' p p 

- Doàn kiêm tra báo cáo kêt qua kiêm tra (neu thuc thãm quyêncâpu két 
A - . F • ._z 

Iun thi ban thuo'ng vii cap uy cho y kien clii do truoc khi doan kiem tra trinh 
cp up); trinh bay dy dü kin cüa di tixqng kim tra và các t chirc, cá nhãn 
có lien quan; các d& xut, kin nghj. 

L , , ' -•. 
- Ban thucmg vi cap uy hoc cap uy xem xet, ket lu?n;  bo phieu quyet 

djnh hmnh thüc k 1ut hoc d ngh-j cp có thm quyn thi hành kS'  -1ut t6 chüc 
dang, dang vien vi phm (neu co). 

2. Doàn kim tra hoàn chinh bao cáo k& qua kirn tra; phi hgp v&i vAn 
phong cap uy dir thao thong bao ket luan,  quyet dnh ky lut hoac bao cao de 
nghj cp có thm quyn thi hành k' 1ut di vói t chirc dãng, dãñg viên vi 
phm (nu co), trmnh thing tnrc cap u k, ban hãnh. 

3. Di din ban tlnrông vi cp u' thông báo kt lun kim tra và quyt 
dinh ky luat (neu co) den dci tuçrng kiem tra va cac to chuc, ca nhan co lien 
quan; trin khai thirc hin quy trInh thi hàrth k3 lu.t (nu co). Can cü tInh hInh 
th?c tin, vic thông báo kt 1un có th thc hin theo hInh thIrc trrc tuyn 
hoc gui vAn bàn. 

, ..z . ... . • ,. 4. Doan kiem tra h9p rut kinh nghiçm; kien ngh, de xuat vm cap uy hoac 
- . . - A ban th.rcing vi cap uy (neu co); hoan thiçn ho sc, ban giao cho van phong cap uy 

liru trt theo quy djnh. 
• A A , , A . -. 

5. Giao uy ban kiem tra cap uy cung cap va dong chi cap uy vien .theo doi 
dia bàn, linh vuc don dôc, giam sat di Wang kiêm tra thuc hiên quyt drnh kt 
]u.n kim tra. 
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QUY TRill 

giai quyet to cao 

('Kern theo Quyé't djnh s 89-QD/TW ngày 01/12/2 022 cza Ban BI t/nt) 

I- BIJOC dHUA] B! 

1. Thãnh 1p  doãn giài quyt t cáo và xây di.rng k ho?ch giái quyéttô cáo: 

- Thu&ng trirc cp u giao di din u ban kim tra hoc co quan, don vj 
giüp viéc cp u lam vic vài ngu&i vit &m t8 cáo (sau day gi là ngii?i to 
cáo) d nm tInh hmnh, xác dinh rO danh tInh, dja chi dôi tllcmg to cáo; to chi'rc 
dãng, dáng viên bj t cáo (sau day gi là di tucrng bj t cáo) và ni dung t cáo 
(khi lam vic v&i ngithi tO cáo phâi 1p  biên ban buOi lam vic); tham muu 
thành 1p doãn giãi quy& t cáo (sau day gçi là doàn kiêm tra); kê hoch giái 
quyet to cao. 

- Thi.r&ng tnrc cp u k, ban hành quyt dnh, k hoch giái quyt t cáo. 
Tnrâng doãn kim tra là cp u' viOn do ban thi.rông vii phãn cOng (dôi vâi cap 
ccr s& và tuong &rong: TnrOng doãn có the là lãnh dao  các don vj hoc dàng 
vién duçc giao nhim vi tham mru, giüp vic cap us'). Can eli ni dung to cáo 
dê xác djnh so hrcng thành viên cho phü hqp. 

K hoch giái quyt t cáo xác djrth rO vnôi dung, •thii gian lam vic, 
phtrcing pháp tiên hành,... 

Doàn kim tra &rçYc sIr dxng con du cüa cp u5' d thl/c hin nhim Vp. 

2. Doãn kim tra nghiên clru don t cáo, can dr ni dung don và kt qua 
lam vic vri dOi tllpng to cáo d xây drng dé ctrang yêu câu dôi trçmg bj to cáo 
báo cáo giài trInh; ljch lam vic cüa doàn và phãh cOng nhim vu tmg thành 
viên trong doàn; chuãn bj các van bàn, tài 1iu hen quan. 

3. Van phàng cp u' bào dam diu kin cAn thit, kinh phi, phixong tin 
phpc vp doàn thrc hin nhim vp theo quy djnh (nu co). 

II- BUOC T1EN HANH 

1. Doàn kim tra hoäc di din doàn kim tra trin khai quyt djnh, k 
hochgiái quyêt t6 cáo, thing nhât Uch lam vic v&i di tuqng bj t6 cáo và di 
din to chüc dáng quán 1 dâng viên. Yêu cAu di tlrqng b t cáo chuAn bj báo 
cáo theo dê cuang, cung cap các ho so, tài lieu; các t chlic, cá nhãn có lien 
quan phôi hçp thirc hin. 

Can cIr tmnh. hInh thrc tin, vic trin khai quyt djnh và k hoach giãi 
quyêt tO cáo có the thc hin theo hmnh thüc trrc tuyn hoc gIn van bàn. 

2. Di thong bj t6 cáo báo cáo giài trmnh b.ng van bàn và các ho so, tàj 
lieu có lien quan gIn chü the giài quyêt to cáo (cp us', ban thu&ng vp cp u) 
qua doàn kiêm tra. 
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3. Doãn kirn tra thm tra, xác rninh: 

- Doãn kiêm tra nghiên cüu báo cáo, ho so, tài 1iu và chIrng ci.'r nhn 
• ft •• A A f * A A• thrc; lam vice vai nguol to cao, cac to chuc, ca nhan co lien quan den ni dung 

to cáo va dôi ttrcn-ig bj M cáo. 

Trong qua trinh thm tra, xác minh, doàn kim tra gp và lam vic triIc 
tiêp vâi nguà'i to cáo (neu can) dê xác djnh 

lai 
và lam rô them ye ni dung 

• . - , • 

to cao; hucrng dan nguoi to cao thrc hiçn quyen, nghia 
vv 

cua minh, gial trmh, 
bô sung, lam rö them (neu có); thiic hin các bin pháp báo v ngu&i to cáo theo 
quy djnh. 

Truing hçrp cn diu chinh, b sung ni dung, thi gian, d6i tuqng kiêm 
tra, thành viên doàn ho.c giám djnh ye chuyên môn, k5 thu.t thi trtthng doàn 

p , A A • p A bao cao ban thixang vi cap uy hoc cap uy xem xet, quyet dnh. 

- Doàn kim tra xây drng dv thão báo cáo kt qua giâi quyt t cáo. 

Trong khi thirc hin quy trInh giái quyt t cáo nu phát hin di tixqng. bj 
to cao có du hiêu vi pham khác thi báo cáo ban thucmg vu cap u quyt thnh 
•cho chuyên sang kim tra khi co dâu hiu vi ph?m, dua ni dung to cáo vao báo 
cáo chung v kt qua kim tra khi Co dâu hiu vi pham và kêt lun; 1p hO so két 

• thüc vic giái quyt t6 cáo. 

Tru&ig hçrp vi pham dã rO, dn mirc phâi k 1u.t và cti tugng bj t cáo tii 
giác kim dim và tr nhn hInh thirc k 1ut twxng x(mgvi hành vi vi pham thI 
tru&ng doân kiêm tra báo cáo ban thithng viz cap u' quyêt dnh cho kt hçTp thrc 
hin quy trInh thi hãnh k 1ut cüng vói quy trinh giái quyêt tO cáo (thc hin 

• quy trInh kép). 
A P A P. S 0. 5 p P A • 4. To chuc hQ1 ngh de doan kiem tra thong qua d thao bao cao ket qua 

giái quyt t cáo (t chrc dáng Ia di tuçrng bj t cáo hoc tr11c tiêp quãn l) 
dãng vien hi to cáo to chc, ch tri va ghi biên bàn hi nghj). 

• - Thành phn hi ngh: Doàn kim tra, dai  din t chirc dáng bj t cáo 
hoc dáng viên bj to cáo và di din to chirc dãng trijc tiêp quán 1 dãng viên do 

• S A A . A • . A . - (hoac tuy noi dung, doi tung b to cao. Truong doan kiem tra quyet dnh to 
• chüc dàng to chirc hi ngh; thành phãn tham dr). 

- Hi nghj nghe doán kim tra trinh dii tháo báo cáo kt qua giái quyt t6 
cáo; dôi tugng bj to cáo trInh bay ' kiên giãi trInh, tr nhn hInh thic k 1ut 
(nu co), hôi nghi thao luân, tham gia kiên vao dir thão báo cáo, két qua thâm 
tra, xác mirth cüa doàn và kiin nghj, d xut bang van bàn (neu có); bO phiu dé 
ngh hinh thuc ky luat  (neu co). 

5. Doàn kim tra tip tic thm tra, xác minh nhüng ni dung chira rO hOc 
có kiên khác nliau (nu có); trao di vri di lirçrng bj t cáo vã di din các tO 
chUcdáng, dáng viên CO lien quan ye ni dung thâm tra, xác minh dé có dü can 
cü két luân có vi pham hay không hoäc xin kiên uy ban kiêm tra cap uy cing 
cap (néu can); hoàn chinh dir thâo báo cáo kêt qua giãi quyt t cáo. 
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6. Don kim tra phi hçip van phàng cp u' báo cáo thuô'ngtrirc cap u' 
quyêt dinh thai gian to chuc hôi nghi cap u' hoãc ban thu&ng vu cap uy, thãnh 
phân tham dir; gi báo cáo kt qua giái quyt th cáo dn các dông chI u' vien 
ban thumg vp hoc cap u' viên theo quy ch lam vic. 

III-BUOCKETTHUC 

1. T chrc hOi  nghj ban thumg vi cp u' hoc cp u xem xét, kt lun: 

- Doan kim tra báo cáo kt qua giAi quyt t cáo (nu thuOc thm quyn 
cap uy kêt 1un thI ban thrcmg vu cp uy cho y kin chi dao trircic khi doàn kiêrn 
tra trIrih cp ui); trInh bay dy dü kin cUa di tirçYng bi to cáo và ngthi to 
cao, cac to chuc, ca nhan co lien quan; cac de xuat, kien ngh. 

- Ban thi.r&ng vi c.p u hoc cp u' xem xét, k&t 1un; bô phiu quyt 
djnh hInh thirc kS'  1ut hoc d nghj cp Co th.m quyên thi hành k' 1ut tO chüc 
dãng, dãng viên vi phm (nu có). 

2. Doàn kim tra hoàn chinh báo cáo kt qua giâi quy&th cáo; phi hqp 
vài van phông cap u' dir tháo thông báo kêt 1un giâi quyêt to cáo, quyt dinh 
k 1u.t hoc báo cáo dé nghj cap có thâm quyên thi hành k' 1ut dôi vài dôi 
tirgng bj t cáo (nu co), trmnh thuO'ng trirc cp u' k, ban hânh. 

3. Di din ban thithng v%i cp u' thông báo kt lun giái quyét to cáo Va 
quyt djnh k' lu.t (nu co) dn dôi tl.rqng bj t cáo và các to chirc, ca nhãn có 
lien quan hoc triên khai thc hin quy trInh thi hành k Iut (nêu co). 

Can cü tinh hinh thrc tin, vic thông báo kt 1un có th thirc hin theo 
hInh thüc trrc tuyên hoc gCri van bàn. 

D?i din doàn kirn tra phi hcip vi dcTn vj, cá nhn phii trách tiEp dan 
cña cap u' thông báo két 1un giái quyêt to cáo bang h'mh thüc thIch hqp cho 
ngu&i to cáo biêt. 

4. Dean kim tra h9p rit kinh nghim; kin ngh, d xut viii cp u' hoc 
ban thuông vi cp u' (nu có); hoàn thin hi so, bàn giao cho van phOng cap u 

I hsutrUtheoquydjnh. 

5. Giao u' ban kim tra cp u cüng cp và ding chI c.p u viéntheo dôi 
dia bàn, linh vrc don doe, giám sat dôi tlrcmg bi th cáo thc hin quyt djnh, kt 
lu?n giai quyet to cao. 
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QUY TRINH 

thi hành k 1ut dãng 

(Kern theo Quyet dfnh so' 89-QD/TW ngày 01/12/2 022 cia Ban BIt/nt) 

I- BU1C CHUAN BI 

1. Thành 1p  doàn kim tra và xây drng k hoach thi hành k34' 1ut: 

- Can cCr kt lun kim tra cüa t chrc dãng có thim quyn ho.c dê nghj 
thi hành k 1ut cüa t chirc dãng cp du&i, kt qua n.m tInh hInh, ban th.räng 
vii cp u' hoc cp u' giao u' ban kim tra hoc co quan, dcm vj giáp vic cap 
u' tham muu thânh lap doàn kim tra thi hành k lust (sau day gçi là doàn kiêm 
tra nu thãnh lap doan m&i); k hoach thi hành k' luât di vói to chCrc dãng, 
dãng viên vi pham (sau day gi là di tuqng vi pham). 

- Thithng trrc cp u k, ban hành quyt djnh, k hoch thi hành k) 1ut. 
Trirtmg doán kim tra là cp u viên do ban thuô'ng vii phãn cOng, nai không có 
ban thurng vi thi cp u phãn cong (dôi vài cap co sâ và tuclng throng: Trtthng 
doàn Co the là lãnh dao  cac don vj ho.c dáng viên duçic giao nhim vii tham 
m'i.ru, giüp vic cap up). 

Doàn kim tra chr ic si'r ding con du cüa c.p u d thc hin nhim vi. 

2. Doàn kim tra xay drng ct crong báo cáo yêu cu di ttxcrng vi phm 
kim dirn; ljch lam vic cüa doàn và phãn cong nhim vii tirng thânh viên trong 
doàn; chuân bj các van bàn, tài lieu lien quan. 

3. Van phông cp uS' bâo dam diu kiên cn thit, kinh phi, phucng tin 
phic vi doàn thc hin nhim vi theo quy djrih (nu co). 

II- BUOC TIEN HANH 

1. Doàn kirn tra hoãc dai diên doân kim tra trin khai kt luàn kim tra 
hoc quyêt dinh, ké hoach  thi hành kS'  lut v&i d,i tuçcng vi pham và dai  din t 
chirc dang quan iS' clang viên, thông nhât lich lain viêc va yéu c.0 di tixong vi 
pham chuan bl bao cao kiem diem theo de ci.rcmg gqi y, cung cap cac ho so, tai 
lieu; các t chi'rc, cá nhãn có lien quan phi hçp thrc hin. 

Can cir tmnh hInh thirc tin, vic trin khai quyt djnh có th thrc hin 
theo hInh thirc trrc tuyén hoc gri van bàn. 

2. Di tu9rig vi phm chun bj kim dim bang van bàn và h so, tài lieu 

có lien quan gri cap uS', ban thuông vi cp u5r (qua doàn kim.tra). 

3. Doàn kim tra th.m tra, xác minh: 
- . , . . • . . . a . P a - Doan kiem tra nghien cuu ban kiem diem, ho so, tai 1iu; lam yic vol 

dôi tl.rcYng vi pham và cac to chic, cá nhãn có lien quan; thâm tra, xácminh 
nhüng ni dung chi.ra rO. 
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Nu phát hin có ni dung vi ph?m mó'i hoc c.n diu chinh, b sung v 
ni dung, thai gian, di tLxgng vi phm, thành viên doàn hoc can giám dnh ye 
chuyên môn, k5 thut thi truô'ng doàn báo cáo ban thuô'ing viii cap u hoac  cp u' 
xem xét, quyêt djnh. 

S a , , , . S S 

- Doan kiem tra xay dirng dir thao bao cao de ngh thi hanh ky 1ut. 
S S a .. -, , 

+ Truong h'p thi hanh ky luat  theo ket lu?n  kiem tra: Can cu doi tuçng, 
nôi dung vi pham, tnrmg doan kiém tra yêu cau cac cp u' có lien quan to chi'rc 
hi ngh de doan kiern tra thong bao ket 1un kiem tra. To chuc dang nao can to 
chüc hi ngh j,  thành phAn dir hi nghj do tnthng doàn kimtra quytdnh(hi 
ngh cua to ch.rc clang nao thi to ch.rc clang do to ch.rc, chu tn va ghi bien ban). 

Hi nghj nghe doãn kim tra thông báo kt 1u.n kim tra, di tuclng vi 
pham trmnh bay ban kim dim, t1r nh.n hlnh thrc k' 1ut; hi nghj tháo 1un, bô 
phMu d ngh hInh thüc k3 1ut. 

+ Tnr&ng hgp thi hành k lut theo d ngh cüa t chüc clang cp du&i: 
Doãn kim tra lam vic vãi t chrc clang d ngh thi hành k lut d lam rO 
nhfing nOi  dung vi ph?m và nhUng van dé con khác nhau giUa báo cáo d nghj 
cüa t6 chüc clang vri kát qua thm tra, xác minh truàc khi báo cáo t chirc clang 
có tham quyn bO phiu quyt djnh hinh thirc k lut ho.c d nghj hInh thüc 
k luât. 

Can cü d nghj thi hành k lu.t c'ia th chUc clang cap duài, cap u' hoc 
ban thu&ng vii cap u' giao cho t chüc clang có th.m quyn (us' ban kim Ira 
hoc c0 quan, dcm vi tham m.ru giüp vic cña cap u' xãy dirng báo cáo d nghi 
thi hành k luât) tham mini cho cap u, ban thi.thng vçi cap u xem xét, k lut 
(khong lam quy trinh, thu tiic tü duci len). 

- Doàn kim tra hoãn chinh dir tháo báo cáo d nghi thi hành k' 1ut; xin 
kin u' ban kim tra cap uS' cl'Ing cap (nu can). 

4. Doàn kirn tra phi h?p  van phông cap u5' báo cáo thuOng thrc cap uS' 
quyêt djnh thai gian to chirc hi ngh cap uS' hoc ban thithng vi cAp uS', thành 
phan tham d; gri báo cáo d nghj thi hành kS'  1ut dn các dng chi u5' viên 
ban thtro'ng vi hoc cap uy vien theo quy che lam vic. 

III- BU€C KET THUC 

1. T chrc hi nghj ban thRrng vi cap uS' hoc cap u5' xem xét, két lun: 

Tnric khi ban thithng vi cap uS' hoc cAp u5' hop thi hành k5' 1ut, di 
diên cAp uy hoãc tnro'ng doàn kiêm tra gap dai diên t chüc clang hoAc clang 
vien vi ph?m de nghe trmh bay y kien va bao cao (kern theo ban tr kiem diem 
ci'ia di tuang vi pham) tai ky hop cua ban thi.rong vu cap uy hoäc cap uy Nu 
thuOc thâm quyên cAp uS' két 1un thI ban thrOng vii cAp uS' cho  S' kin chi d?o 
tri.thc khi doãn kiêm tra trInh cap uS'. 
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- Ti hi nghj, dioàn kim tra báo cáo d nghj thi hãnh kS'  1ut; di din to 
chirc dãng, dáng viên vi pham tr%rc tip trInh bay kin hoc có van bàn báo cáo 
vâi cap ui, ban thung v cp ui'. 

- Ban tht.ràng vu cp u' hoäc cp u xem xét, kt 1un; bô phiêu quyêt 
djnh hinh thic k Iuât hoc d nghj cp có thm quyn quyêt djnh thi hânh k 
1ut dôi tuçrng vi ph?m. 

2. Doàn kim tra phi hqp vci van phóng cp uS' hoàn chinE quyt djnh 
k5' 1ut hoc xây drngbáo cáo, t trmnh d nghjt chüc dáng có thâm quyên thi 
hanh ky 1ut, trinh thiicrng trrc cap uy ky, ban hanh. 

Trumg hçrp dáng vien vi ph.m là thành viên trong co quan nhà nuâc, to 
ch.rc chmh tr - xa hçi thi cap uy, ban thi.ro'ng viii cap uy thong bao den to chuc 
dàng trong CC co quan, don vj có thâm quyn chi dao thi hãnh kS'  1ut ye hânh 
chInh, doàn the k.jp thai, dng b vói kS'  1ut dáng. 

3. Di din ban thutmg vii cp uS' cong b quyt djnh kS'  1ut dn di 
tlsclng vi pham và cac to chirc, cá than có lien quan. 

Can cir tInh hmnh thc tin, vic cong b quyt djnh k5' 1ut co th thrc 
hin theo hinh thi.rc trirc tuyn hoc gxi van bàn. 

4. Doàn kim tra h9p rut kinh nghim; kiEn nghj, d xut vài c.pu5' hoac 
ban thi.r&ng vi cap u5' (néu có); hoàn thin ho so, bàn giao cho van phông cap uS' 
liru trft theo quy djnh. 

5. Giao uS' ban kim tra c.p uS' crng c.p và dng chI cp uS' viên .theo dôi 
dja bàn, flnh virc dOn doe, giáni sat dôi tuçing vi pham ehp hành quyt djnh thi 
hãnh kS'  luât. 
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