BAN CHẤP HÀNH TRƯNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
H à Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Số 07-HD/ƯBKTTW

HƯỚNG DẪN
công tác kiếm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- Căn cứ Quy chế làm việc của ủ y ban Kiểm tra Trung ương khoá XII;
- Căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số
244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ưoưg;
- Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
Đe góp phần phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng, ủ y ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn công tác
kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, như sau:
I.
TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT, CHỦ ĐỘNG NẮM TÌNH HÌNH, KỊP
THỜI PHÁT HIỆN VÀ KIỂM TRA TỎ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN KHI
CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM
1.
đảng viên

Tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và

a)
Cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra
các cấp tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tố chức đảng trực
thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai
phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và
nhân dân quan tâm. Đồng thời, nắm chắc tình hình đảng viên, tập trung vào đối
tượng là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là
cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy
khoá tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên để tạo tiền đề, cơ sở cho
công tác kiểm tra phục vụ đại hội Đảng các cấp.
Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản
lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu
gưoưg mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không bảo vệ, thấy
sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng,
tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy
định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng

viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân
dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tói uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán
bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.
b)
Phối họp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp
thời, đầy đủ, thận trọng các nguồn thông tin, báo cáo, phản ảnh về tổ chức đảng,
đảng viên; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì kịp thời xem xét, quyết định
kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.
Nếu phát hiện đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư
quản lý có dấu hiệu vi phạm thì kịp thời báo cáo ủ y ban Kiểm tra Trung ương.
2.
vi phạm

Kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu

a) Tập trung kiểm tra những tổ chức đảng có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ,
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm các nghị
quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có dấu
hiệu tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”, nhất là trong các lĩnh vực quản lý tài
chính, dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, cổ phần hoá, định giá doanh nghiệp, thoái
vốn nhà nưó'c, đất đai, tài nguyên khoáng sản, mua sắm tài sản công, công tác tổ
chức và cán bộ...; có dấu hiệu vi phạm trong giải quyết tố cáo, khiếu nại hoặc
để tồn đọng đơn tố cáo, khiếu nại làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính
đáng của đảng viên và công dân.
b) Tập trung kiểm tra những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm tiêu
chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, về thực hiện kê khai và minh bạch tài
sản, thu nhập; tham nhũng, lãng phí; chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cơ hội, thực
dụng; vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều cán
bộ, đảng viên không được làm.
c) Đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền nhưng có nội dung phức tạp,
liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều cấp, ủy ban kiểm tra phải chủ
động, kịp thời báo cáo để ban thường vụ cấp ủy cấp mình thành lập đoàn kiểm
tra xem xét, kết luận; đồng thời, báo cáo ủy ban kiểm tra cấp trên.
d) Qua kiểm tra, phải xem xét, quyết định hoặc đề nghị tổ chức đảng có
thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên vi
phạm (nếu có). Việc xem xét, xử lý phải kết thúc trước ngày khai mạc đại hội
25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở và 30 ngày làm việc đối với cấp trên cơ sở.

3

II.
TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT TỐ CÁO, K H IẾU NẠI KỶ
LUẬT ĐẢNG
1. Giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên
1.1. Nắm chắc tình hình tố cáo, kịp thời phân loại, xử lỷ tố cảo tổ chức
đảng, đảng viên
a) Tăng cường tiếp đảng viên, công dân; kịp thời nắm chắc và tổng họp đầy
đủ số lượng đơn tố cáo tổ chức đảng, đảng viên.
b) Chủ động phân loại, rà soát để xác định rõ tố cáo không phải giải quyết;
tố cáo, phản ảnh gửi đến cơ quan, tổ chức không có thẩm quyền giải quyết.
Đồng thời, căn cứ nội dung tố cáo, đối tượng bị tố cáo và quy định về phân cấp
quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giói thiệu cán bộ ứng cử để xác định cụ thể, đầy đủ
những tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết.
- Trường họp tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền nhưng chưa
xem xét, giải quyết được hoặc đang giải quyết nhưng không thể kết thúc trước
khi khai mạc đại hội do không đủ thời gian theo quy định thì kịp thời báo cáo
xin ý kiến chỉ đạo của ban thường vụ cấp ủy cấp mình; đồng thời, báo cáo ủy
ban kiểm tra cấp trên.
- Trường họp tố cáo có liên quan đến đại hội nhận được trong vòng 25
ngày làm việc đối với cấp cơ sở và 30 ngày làm việc đối với cấp trên cơ sở trở
lên tính từ ngày nhận được tố cáo đến ngày khai mạc đại hội thì chưa tiến hành
giải quyết, nhưng phải tổng họp đầy đủ, báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp
mình, ủy ban kiểm tra cấp trên và chuyển hồ sơ cho ủy ban kiểm tra và ban
thường vụ cấp ủy khoá mói xem xét, giải quyết.
- Trường họp tố cáo không thuộc phạm vi giải quyết của cấp ủy, tổ chức
đảng, ủy ban kiểm tra thì căn cứ vào đối tượng bị tố cáo, nội dung tố cáo, ủy
ban kiểm tra báo cáo cấp ủy chỉ đạo hoặc chuyển các cơ quan, tổ chức giải
quyết theo thẩm quyền.
- Trường hợp tố cáo không thuộc chức năng, trách nhiệm, thẩm quyền giải
quyết của ủy ban kiểm tra thì tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ
quan có liên quan chủ trì hoặc chỉ đạo giải quyết theo Quyết định số 210QĐ/TW, ngày 08/11/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định giải quyết tố cáo
đối với đảng viên là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và quy định
của cấp ủy các cấp về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện
cấp ủy quản lý; giúp cấp ủy giám sát, đôn đốc việc giải quyết để kết thúc trước
khi khai mạc đại hội theo quy định.
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- Trường họp tố cáo có nhiều nội dung, liên quan đến trách nhiệm giải
quyết của nhiều cơ quan, tổ chức thì ủy ban kiểm tra chủ trì giải quyết. Khi giải
quyết, ủy ban kiểm tra phối họp và đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan cử
cán bộ tham gia đoàn giải quyết tố cáo. Trường họp cần thiết, ủy ban kiểm tra
và các tổ chức đảng có liên quan báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp giao
cho một cơ quan chủ trì, có sự phối họp của các cơ quan liên quan hoặc ban
thường vụ cấp ủy quyết định thành lập đoàn giải quyết tố cáo theo quy định về
giải quyết tố cáo trong Đảng.
- Truông họp tố cáo có tên nhưng không có cơ sở, điều kiện để giải quyết
theo quy định thì cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải thông báo
cho người tố cáo biết lý do để chấm dút việc tiếp tục tố cáo.

c)
Không giải quyết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và đơn
tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền (do Điều lệ Đảng và Luật Tố cáo quy
định) xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ
mới làm thay đổi bản chất vụ việc; đơn tố cáo có tên nhưng nội dung không cụ
thể, không có căn cứ để thẩm tra, xác minh; đơn tố cáo có tên, nhưng trong nội
dung của đon không chứa đựng, phản ánh nội dung tố cáo đối với đảng viên, tổ
chức đảng; đon tố cáo không phải bản do người tố cáo trực tiếp ký tên; đon tố
cáo có từ hai nguôi trở lên cùng ký tên; đon tố cáo của người không có năng lực
hành vi dân sự.
1.2. Tập trung giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền
a) Tập trung lực lưọng, phối họp chặt chẽ giữa ủy ban kiểm tra với các cơ
quan, tổ chức có liên quan để giải quyết tố cáo; trước hết là những tố cáo tổ
chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội đảng, liên
quan đến nhân sự cấp ủy khoá mới và đại biểu dự đại hội Đảng các cấp.
b) Qua giải quyết tố cáo, phải kết luận rõ đúng, sai; xử lý kịp thời, nghiêm
minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm và phải kết thúc trước ngày khai mạc
đại hội theo quy định.
2. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng
Cấp ủy, ủy ban kiểm tra của cấp ủy triệu tập đại hội tập trung xem xét
đơn khiếu nại kỷ luật đảng liên quan đến nhân sự cấp ủy khoá mới, đại biểu
dự đại hội Đảng các cấp nếu đơn khiếu nại đó gửi đến cấp ủy, ủy ban kiểm
tra trước ngày khai mạc đại hội 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở và 30
ngày làm việc đối với cấp trên cơ sở trở lên; nếu đơn khiếu nại kỷ luật đảng
gửi đến sau thời hạn nêu trên thì chuyển cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra của cấp
ủy khoá mới xem xét, giải quyết.
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III.
THAM GIA NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ PHỤC v ụ CÔNG
TÁC NHÂN S ự ĐẠI H ội
1. Yêu cầu về tham gia nhận xét, đánh giá
a) Ý kiến tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phải khách quan, đầy đủ,
chính xác và phải được tập thể thường trực ủy ban hoặc tập thể ủy ban kiểm tra
thảo luận, thống nhất bằng văn bản.
b) Thực hiện đúng, đầy đủ quy trình, thủ tục nhận xét, đánh giá cán bộ, bảo
đảm đúng thời gian quy định.
2. Căn cứ chủ yếu để tham gia nhận xét, đánh giá
a) Tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong Nghị quyết Trung
ưong 7 khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp
chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiêu chuẩn
chức danh cán bộ, tiêu chuẩn cấp ủy viên quy định trong Chỉ thị số 35-CT/TW
của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung
ương về hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và
các quy định của Đảng.
b) Kết quả kiểm tra, giám sát; kết quả kiểm điểm, xép loại hằng năm gắn với
kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và kiểm điểm cuối nhiệm kỳ của cán bộ.
c) Ý kiến xác nhận, góp ý, nhận xét bằng văn bản của tổ chức đảng có thẩm
quyền cấp dưới.
3. Đối tượng nhận xét, đánh giá
Việc xác định cán bộ là đối tượng để nhận xét, đánh giá căn cứ vào quy
định phân cấp quản lý cán bộ, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra và yêu cầu
của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; tập trung tham gia nhận xét, đánh giá đối với
những cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý, cán bộ chủ chốt, cán bộ
trong quy hoạch cấp ủy khoá mới, những nhân tố mới có đủ đức, tài, có triển
vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc
thiểu số và cán bộ dự kiến bầu làm đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên.
4. Nội dung nhận xét, đánh giá
Tập trung nhận xét, đánh giá về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối
sống, phong cách làm việc, năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện; về
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước. Đi sâu đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được
giao, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh
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đốn Đảng, quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều cán bộ, đảng viên
không đuực làm; việc thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập; uy tín
trong cơ quan, đon vị.
Thực hiện tốt yêu cầu của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy về đánh giá những
nội dung khác đối vó'i từng đối tượng.
5. Phương pháp tham gia nhận xét, đánh giá
a) Tập thể thường trực ủy ban hoặc tập thể ủy ban kiểm tra các cấp thảo
luận tập thế hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của từng thành viên về nội dung nhận
xét, đánh giá cụ thể đối với từng trường họp.
b) Tham gia ý kiến bằng văn bản với ban tổ chức cấp ủy hoặc báo cáo
thường trực cấp ủy hoặc ban thưcmg vụ cấp ủy theo đúng nguyên tắc, quy trình,
thời gian quy định.
c) Phối họp với ban tổ chức cấp ủy hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự được ban
thường vụ dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy khoá mới (kể cả trong và ngoài
cấp ủy đưong nhiệm) theo chức năng, nhiệm vụ của ủy ban kiếm tra.
IV. PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Để giúp ban thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu
theo quy định, trong quá trình chuẩn bị đại hội, ủy ban kiểm tra phải chủ động
phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cùng cấp thực hiện
các nội dung sau:
1. Chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước đại hội
a) Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu dự đại hội, ủy ban kiểm tra nắm danh
sách đại biểu dự đại hội cấp mình, chủ động phát hiện các trường họp có dấu
hiệu vi phạm về tư cách đại biểu hoặc vi phạm về thực hiện nguyên tắc, thủ tục
bầu cử để kịp thời thẩm tra, xem xét, kết luận.
b) Trường họp phát hiện tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi
phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, bè phái, cục bộ, phải
củng cố, kiện toàn; đảng viên không đủ tư cách đại biểu đại hội, không đủ tiêu
chuẩn cấp ủy viên theo quy định thì ủy ban kiểm tra khấn trương phối họp chặt
chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy có liên quan đế đề xuất với
cấp ủy xem xét, quyết định việc chỉ đạo tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức
đảng và điều chỉnh việc bố trí, phân công cán bộ trước khi tiến hành đại hội.
c) ủ y ban kiểm tra phối họp với ban tổ chức cấp ủy cùng cấp tiến hành
thẩm tra, xác minh; tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp nhận xét, xác nhận về đảng
viên ứng cử vào cấp ủy khoá mới hoặc nhận xét, đánh giá đảng viên được đề cử
để bầu vào cấp ủy nhưng không phải là đại biểu dự đại hội.
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2. Tổng họp, báo cáo cấp ủy triệu tập đại hội các trường họp:
a) Đại biểu đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về Đảng, chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tính từ ngày quyết định kỷ luật
có hiệu lực đến ngày khai mạc đại hội chưa quá 1 năm.
b) Đại biểu bị tố cáo đã giải quyết, kết luận có vi phạm và đại biểu bị tố
cáo nhưng chưa giải quyết theo quy định tại Ý b, Tiết 1.1, Điểm 1, Mục II của
Hướng dẫn này.
c) Đại biểu đã được tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận có vi phạm đến
mức phải xử lý kỷ luật nhưng chưa có quyết định kỷ luật.
d) Những trường họp không triệu tập đến dự đại hội được quy định tại Tiết
a, Điểm 4, Mục IV của Hưóưg dẫn này.
3. Đối với những đảng viên liên quan đến nhân sự đại hội mà vi phạm pháp
luật thì ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các tổ
chức đảng có liên quan thực hiện nghiêm quy định về đình chỉ sinh hoạt đảng của
đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên theo quy định của Điều lệ
Đảng và các quy định của Đảng.
Phối họp tham mưu, giúp cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy trong công tác
nhân sự theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, như
sau: "Những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, dù cơ
quan chức năng chưa kết luận được, cấp ủy vẫn phải xem xét cân nhắc, bố trí
công việc khác cho phù hợp".
4. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, phát hiện có vấn đề mới phát sinh về
đại biểu dự đại hội, ủy ban kiểm tra tham mưu cho cấp ủy cấp triệu tập đại hội
xem xét:
a) Những trường họp không triệu tập đến dự đại hội:
- Đảng viên ở đại hội đảng viên; cấp ủy viên và đại biểu ở đại hội đại biểu
trước thời điểm khai mạc đại hội bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ sinh hoạt
cấp ủy, bị khởi tố, bị truy tố, tạm giam; đại biểu được bầu nhưng không đúng
nguyên tắc, thủ tục bầu cử.
- Cấp ủy viên cấp triệu tập dự đại hội đã có thông báo hoặc quyết định nghỉ
hưu hoặc chuyển công tác ra ngoài đảng bộ trước thời điểm khai mạc đại hội.
b) Những trưò'ng họp đã triệu tập đến đại hội nhưng phải trình đại hội xem
xét, quyết định tư cách đại biểu theo quy định.
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c)
Trường hợp cần phải cho đại biểu rút khỏi danh sách đại biểu thì cấp ủ
phân công đại diện cấp ủy gặp, gợi ý để đại biểu làm đơn xin rút. Nếu đại biểu
không tự giác xin rút thì lập danh sách báo cáo ban thẩm tra tư cách đại biểu
trình đại hội xem xét, quyết định, gồm:
- Đại biểu bị đình chỉ một trong các chức vụ Đảng, chính quyền, Mặt trận
Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.
- Đại biểu đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về Đảng, chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tính từ ngày quyết định kỷ luật
có hiệu lực đến ngày khai mạc đại hội chưa quá 1 năm.
- Đại biểu đã được tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận có vi phạm đến
mức phải xử lý kỷ luật nhưng chưa có quyết định kỷ luật.
V. THAM MƯU, GIÚP CẤP ỦY CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẢN, KIỂM
TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA
ĐẢNG B ộ CẤP DƯỚI
ủ y ban kiểm tra các cấp chủ trì hoặc phối họp với các cơ quan tham mưu,
giúp việc của cấp ủy tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp:
1. Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và
tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới; tổng hợp, báo cáo ủy ban kiếm tra cấp trên.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp
dưới; tổ chức đại hội điểm ở các cấp để rút kinh nghiệm; tập trung chỉ đạo
các đảng bộ có vấn đề khó khăn, các đảng bộ thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại
đại hội.
VI. MỘT SỐ NỘI DUNG TẬP TRUNG THựC HIỆN SAU ĐẠI HỘI
1. Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày bế mạc đại hội, nếu có đơn
khiếu nại về bầu cử, ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên trực tiếp có trách
nhiệm xác minh, kiểm tra lại và báo cáo cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định.
2. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định:
a) Tổng hợp đầy đủ, đề nghị cấp ủy xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên trực
tiếp xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tiến hành đại hội
và những vấn đề liên quan đến kết quả bầu cử.
b) Đe nghị cấp ủy cấp trên xem xét, chuẩn y các thành viên ủy ban kiểm tra
của cấp ủy khoá mới.
c) Báo cáo cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên về danh sách đoàn đại biểu dự
đại hội cấp trên.
(Có các mẫu biểu báo cáo gửi kèm)
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3. Phối họp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy để tham mưu,
giúp cấp ủy khóa mới:
a) Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tiến hành
đại hội.
b) Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra.
c) Phân công công tác cho cấp ủy viên và xây dựng chương trình hành
động, kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ.
4. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ủy ban kiểm tra và xây dựng
phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của ủy ban
kiểm tra.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Hướng dẫn này, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp có
trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chức năng, thẩm
quyền, trách nhiệm.
2. ủ y ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức
quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn này trong đảng bộ; tổ chức tuyên
truyền kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ cấp
mình theo quy định.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cấp ủy, tổ chức
đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phản ánh kịp thời về ủ y ban Kiểm tra Trung ương.
Nơi nhân:
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),
- Các đồng chí ủ y viên Ban Chấp hành TW Đảng,
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn ở TW,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp TW,
- UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,
- Các đồng chí thành viên ƯBKTTW,
- Các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan ƯBKTTW,
- Các đồng chí Thư ký Chủ nhiệm,
- Lưu: VT,LT-CNTT, Vụ N C (Ĩ5b).

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM

Trần Cẩm Tú

:

co

|NJ -

—1 ơ)
—I o>'

_x

H ọ v à tê n

T ổn g cộng

co

A

UBKT Trung ương

en

Cấp uỷ, UBKT tỉnh uỳ và tương đương

ạ65J
9
CTQ
<
3>
9

C ấ p k iể m tra

ị

•>H

C hứ c vụ,

đ ơ n v ị c ô n g tá c

LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

ro

en

Cấp uỳ, UBKT huyện uỳ và tương đương

*0

Cấp uỷ, UBKT đảng uỷ cơ sở

00

V iệc chấp hành nguyên tắ c tập trung dân chủ

CD

V iệc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống

—
X
o

Những điều đảng viên không được làm

—X

ro

Chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đinh

—*
co

Tham nhũng, cố ý làm trái

—
X
-Ê x

o
I"
'ế*
ọ
»3

N ộ i d u n g k iể m tra

_x

Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo

n65j
r65>>>
9
c
<
CD>
9
n

Ctq
à.
o
o
o
5

V iệc giữ gln đoàn kết nội bộ

—X

77

tì

s'
¡3ồ'
ọ§
?T*
ni».

Đơn vị báo cáo: UỶ BAN KIẺM TRA ...

ị

9'
9

era

fi
65».
’■9
7? o*
5?
•Q
Õ
X“
roll
3

.f t >

a

>
2
I
(/)
>>
o
ÌÉ

r-f65

*■
9*

_x
en

Đ ất đai, tài nguyên, khoáng sản

en

Tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản

—
X

Ổ
o
I"

oo>
a65».
9

is
Khác

cr

•fD >

9
00

_x
CO

•<
9

Phải thi hành kỷ luật

•65

9*

Khiển trách

ro

Cành cáo

ro
ro

Cách chức

ro
eo

Khai trừ

ro

£

Biểu số 01

ro

K ế t lu ậ n

o

3
Đã thi hành kỷ luật

ị

Đảng viên có vi phạm

G hi chú

.............. , Ngày ... thảng ... năm .

(Ký tên, đóng dấu)

T/M UỶ BAN KIẺM TRA

—X

Đơn vị báo cáo: UỶ BAN K IỂM TRA ...

Biểu số 02

MẬT
DANH SÁCH
cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý, cán bộ dự nguồn cấp uỷ bị tố cáo phải giải quyết
Nhiệm k ỳ .....
(Dùng đế báo cáo cấp ủy cấp mình và ủy ban kiếm tra cấp trên)
K ế t lu ậ n
Số TT

1

H ọ v à tê n

2

C hứ c vụ,
đ ơ n v ị c ô n g tá c

3

T h ờ i g ia n
n h ậ n đ ơ n tố

N ộ i d u n g tố c á o
Tố đúng

cáo

4

5

6

C h ư a có cơ
sở kết luận

7

T ố đún g vả
T ố sai

đ ú n g m ột
phần

8

9

C h ư a g iả i
quyết

10

1
2
3

T ổn g cộng

.., N g à y ... tháng ... năm ...

LẬP BIỂU

T/M ƯỶ BAN K IỂ M TRA

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

G hi chú

11

H

Õ>'

C ảnh cáo

"O

C ách ch ứ c

00

K hai trừ

co

B C H T W , Bộ C h ỉn h trị, Ban Bí th ư

—X

U B K T T ru n g ương

-X

ro
—X

co

T ỉn h ủy, B TV T ỉn h ủy và tư ơ ng đư ơ n g
U B K T tỉnh uỷ và tư ơ ng đư ơ ng
H uyệ n ủy, B TV H uyện ủy và tư ơ n g đ ư ơ n g
U B K T huyện uỷ và tư ơ ng đư ơ ng

-X

Ol
_x

Đ ả n g ủy cơ sờ

-o

N g u yê n tắ c tập trung dân chủ

00

P hẩm ch ấ t đạo đức, lối sống

co

Đ o à n kết nội bộ

ro

o

N h ữ ng điều đảng viên không đ ư ợ c làm

ro

C h in h sách dãn số- kế hoạch hóa gia đình

ro
ro

T h a m nhũng, cố ý làm trái

ro
co

T h iế u trá ch nhiệm , buông lỏng lã n h đạo

ro

Đ ấ t đai, tà i nguyên, khoáng sản

ro

OI
ro

cr>
ro

-o
00

K hác

Ghi chú

ro
co

ngân hảng, đầu tư, x â y d ự n g cơ

Biểu số 03

ro

rái chính,
bản

Nội dung vi phạm

C hi bộ

—X

Xử lý
Xử lý
bằng
hành
pháp
chính
luật

T/M UỶ BAN KIỂM TRA

.............. , Ngày ... tháng ... năm ...

(Kỷ tên, đóng dấu)

ơ>

A

Cấp thi hành kỷ luật

ơ>

(Dùng để báo cáo cấp ủy cấp mình và ủy ban kiểm tra cấp trên)

Hình thức kỷ luật

K hiển trá ch

_x

r—
MAT1

Quyết
định kỷ
luật

(S ố , n g à y

năm )

th á n g

Oi

DANH SÁCH
,
,
Đảng viên bị câp uỷ, ban thưòng vụ câp uỷ, uỷ ban kiêm tra câp mình thi hành kỷ luật
Nhiệm k ỳ __

Chức vụ,
đơn vị
công tác

co

o
_x

---- :---

ro

Đơn vị báo cáo: UỶ BAN KIỀM TRA ...

—1 ư)

—X

Họ và tên

Tổng cộng

LẬP BIẺƯ

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

co ro _A

Bieu so 04

Dan vi bao cao: UY BAN K IEM TRA ...

MAT

DANH SACH
f)ai bieu dir dai hoi cap minh bi to cao chira giai quyet theo quy dinh, ban giao cho cap uy, uy ban kiem tra khoa mo*i giai quyet
(Dung de bao cao cap uy cap minh va uy ban kiem tra cap tren)

Sd

TT

1

H o v a te n

C h i l e v u , d o n v j c o n g ta c

N o i d u n g to c a o

2

3

4

T h c ii g ia n
n h a n d e n t6 cao

5

T h m g ia n d a i h o i

G hi chu

6

7

1
2
3

Ngay ... thang ... nam ...
LAP BIEU

T/M UY BAN KIEM TRA

(Ky, ghi ro ho ten)

(Ky ten, dong ddu)

Đơn vị báo cáo: UỶ BAN K IỂM TRA ...

Biểu số 05

MẬT

DANH SÁCH
đảng viên có vợ (hoặc chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nưóc
Nhiệm k ỳ __
(Dùng đế báo cáo cấp ủy cấp mình và ủy ban kiếm tra cấp trên)

SỐTT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Họ và tên vợ (hoặc chồng),
con có vi phạm

Nội dung vi phạm của vợ
(hoặc chồng), con

Thời điểm
v i phạm

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3

Tổng cộng

.., N g à y ... tháng ... năm ...

LẬP BIỂU

T/M UỶ BAN K IỂ M TRA

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Kỷ tên, đổng dấu)

Đơn vị báo cáo: UỶ BAN K IỀM TRA ...

MẬT

Biểu số 06

DANH SÁCH
Đại biểu dự đại hội có dấu hiệu vi phạm, phải xem xét về tư cách đại biếu
(Dùng để báo cáo cấp ủy triệu tập đại hội)

Số TT

H ọ v à tê n

C h ứ c v ụ , đ ơ n v ị c ô n g tá c

N ộ i d u n g d ấ u h iệ u v i p h ạ m

C ấp xem xét

T h ờ i g ia n x e m x é t

G h i chú

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3

Tổng cộng

.., Ngày ... tháng ... năm ...
LẬP BIẺU

T/M lÍỶ BAN KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Kỷ tên, đóng dấu)

Đơn vị báo cáo: UỶ BAN K IỂM TRA ...

MẬT

Biếu số 07

DANH SÁCH
Đại biểu dự đại hội cấp mình bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp uỷ,
đình chỉ chức vụ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn the chính trị xã hội
(Dùng đế báo cáo cấp ủy triệu tập đại hội)

SỐTT

1

H ọ v à tê n

2

C hứ c vụ,
đ ơ n v ị c ô n g tá c

3

Nội dun g vi phạm

4

Đ ìn h c h ỉ s in h

Đ ìn h c h ỉ s in h

Đ ìn h c h ỉ

hoạt đảng

h o ạ t c ấ p ủy

chứ c vụ Đ ảng

5

6

7

Đ ìn h c h ỉ c h ứ c v ụ
c h ín h q u y ề n

G hi chú

h o ặ c đ o à n th ể

8

1
2
3

Tổng cộng

.., N g à y ... th á n g ... năm ...

LẬP BIẺU

T/M UỶ BAN K IỀ M TRA

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

9

Đơn vị báo cáo: UỶ BAN KIẺM TRA ...

Biểu số 08

MẬT

DANH SÁCH
Cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý, cán bộ dự nguồn bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức
(kể cả chức vụ trong Đảng, chính quyền, đoàn thể) thòi gian chưa quá 1 năm
(Dùng đế báo cảo cấp ủy, ban thấm tra tư cách đại biểu và ủy ban kiếm tra cấp trên)

C h ứ c vụ bị c á c h c h ứ c
Số TT

H ọ và tê n

Q u y ế t đ ịn h k ỷ lu ậ t

C h ín h q u y ề n

đ ơ n vị c ô n g tá c
Đ ảng

h oặc đoàn

C h ín h q u y ề n
Đảng

2

3

4

5

T ó m tắ t nội d u n g

kiế n tiế n h à n h

vi phạm

đ ại hội

hoặc đoàn

Ghi chú

(th e o k ế h o ạ c h )

th ể

th ể
1

T h ờ i g ia n d ự

(số, ngày tháng năm)

C h ứ c vụ,

6

7

9

8

1
2
3

Tổng cộng

N gày

...

tháng

...

năm

...

LẬP BIỂU

T/M UỶ BAN KIỂM TRA

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

10

Đơn vị báo cáo: ƯỶ BAN K IẺM TRA ...

Biếu số 09

MẬT

DANH SÁCH
Đại biểu đại hội cấp mình bị kỷ luật
Nhiệm k ỳ ........
(Dùng để báo cáo cấp ủy, ban thẩm tra tư cách đại biểu và ủy ban kiểm tra cấp trên)

Q uyết
Chức vụ,
Số TT

H ọ v à tê n

đơn vị công
tá c

lu ậ t v ề

N ội dung

Đ ả n g (Sổ,

vi phạm

ngày tháng
năm )
1

2

3

4

H ìn h t h ứ c k ỳ lu ậ t h à n h c h ín h

H ìn h th ứ c kỷ lu ậ t đ ả n g

đ ịn h kỷ

5

Khiển

C ảnh

C ách

trách

cáo

chứ c

6

7

8

Khai trừ

9

Hình

Khiển

C ảnh

Cách

trách

cáo

chứ c

th ứ c
khác

10

11

12

12

H ìn h th ứ c kỷ lu ậ t đ o à n th ể

Khiển

C ảnh

C ách

trách

cáo

chứ c

14

15

16

H ình

Ghi chú

th ứ c
kh á c

17

18

1
2
3

Tổng cộng

N gày

...

tháng

...

năm

...

LẬP BIÊU

T/M ƯỶ BAN K IỂM TRA

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

Biểu số 10

Đơn vị báo cáo: UỶ BAN K IỀM TRA ...

MẬT

DANH SÁCH
Đe nghị không triệu tập đến dự đại hội cấp mình đối với các trường họp vi phạm tư cách đại biểu đại hội
(Dùng để báo cáo cấp ủy, ban thẩm tra tư cách đại biểu và ủy ban kiểm tra cấp trên)

Số TT

H ọ v à tê n

C h ứ c v ụ , đ ơ n v ị c ô n g tá c

Nội dung vi phạm

G hi chú

1

2

3

4

5

1
2
3

T ổ n g cộng

.., N g à y ... tháng ... năm ...

LẬP BIÊU

T/M UỶ BAN K IỂ M TRA

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

Đơn vị báo cáo: UỶ BAN K IỂM TRA ...

MẬT

Biểu số 11

DANH SÁCH
Đại biểu dự đại hội cấp mình bị tố cáo, phải giải quyết
Nhiệm k ỳ __
(Dùng để báo cáo cấp ủy, ban thẩm tra tư cách đại biểu và ủy ban kiểm tra cấp trên)

K ế t lu ậ n
Số TT

H ọ v à tê n

C hứ c vụ,
đ ơ n v ị c ô n g tá c

T h ờ i g ia n

T h ờ i g ia n

nhận đơn

g iả i q u y ế t

tố c á o

xong

C ấp
g iả i q u y ế t

C h ư a g iả i
N ộ i d u n g tố c á o
T ố đúng

C hư a có
cơ sở kết

T ố sai

luận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

T ố đúng
và đúng

quyết
xong

m ộ t phần

10

11

12

1
2
3

Tổng cộng

Ngày ... tháng ... năm ...

LẬP BIẺU

T/MUỶ BAN KIẺM TRA

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Kỷ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Lập danh sách đại biểu có thư tố cáo đã giải quyết trước, số đại biểu chưa giải quyết lập sau.

Ghi chú

13

Đơn vị báo cáo: UỶ BAN K IỂM TRA ...

Biểu số 12

MẬT

DANH SÁCH
Đe nghị cho rút khỏi danh sách đại biểu đại hội cấp mình đối vói các trường hợp vi phạm tư cách đại biểu
(Dùng để báo cáo cấp ủy, ban thẩm tra tư cách đại biểu và ủy ban kiểm tra cấp trên)

Số TT

H ọ v à tê n

C h ứ c v ụ , đ ơ n v ị c ô n g tá c

Nội dun g vi phạm

T h ờ i g ia n v i p h ạ m

T h ờ i g ia n x e m x é t

G hi chú

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3

T ổ n g cộng

N g à y ... tháng ... năm ...

LẬP BIỂU

T/M UỶ BAN K IẺ M TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Kỷ tên, đóng dấu)

Đơn vị báo cáo: ƯỶ BAN K IỂM TRA ...

MẬT

Biếu số 13

DANH SÁCH
Đê nghị ban thâm tra tư cách đại biêu trình đại hội câp mình xem xét tư cách đại biêu đại hội
>

•>

o

•

r

•

9

r

1

*

Ẵ

1

9

•

9

9

•

/s.

•

r

(Dùng đê báo cáo câp ủy, ban thâm tra tư cách đại biêu và ủy ban kiêm tra câp trên)

Cấp đã xem xét
Số TT

1

Họ và tên

2

Chức vụ,
đơn vị công tác

3

Lý do đề nghị xem xét
tư cách đại biểu

4

Uỷ ban kiểm tra

Cấp ủy

5

6

Ban th ẩm tra tư

Ghi chú

c ách đại b iểu

7

8

1
2
3

Tổng cộng

N g à y ... th á n g ... năm ...

LẬP BIÊU

T/M UỶ BAN K IẺ M TRA

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Kỷ tên, đóng dấu)

