BAN CHÂP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

Số 5336-CV/UBKTTW
V/v xác định trường họp
đại biếu rút khỏi danh sách đại biếu dự đại hội

Kỉnh gửi: ủ y ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Trung ương.
Điểm c, Khoản 4, Mục IV, Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày
12/12/2019 của ủ y ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát
phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng nêu:
“c) Trường hợp cần phải cho đại biếu rút khỏi danh sách đại biếu thì
cấp ủy phân công đại diện cấp ủy gặp, gợi ỷ đế đại biếu làm đơn xin rút.
Neu đại biếu không tự giác xỉn rút thì lập danh sách báo cáo ban thâm tra tư
cách đại biếu trình đại hội xem xét, quyêt định, gôm:
- Đại biếu bị đình chỉ một trong các chức vụ Đảng, chính quyền, Mặt trận
To quốc, các to chức chính trị - xã hội.
- Đại biểu đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về Đảng, chính quyền,
Mặt trận To quôc, các tô chức chính trị - xã hội, tính từ ngày quyêt 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 quyêt định kỷ lu ậ tr
Đe hiểu và thực hiện thống nhất, ủ y ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn
cụ thể như sau: Nội dung nêu trên chỉ áp dụng đối với các đại biểu do đại hội
cấp dưới bầu và đại biểu được chỉ định dự đại hội đại biếu đảng bộ cấp trên.
ủ y ban Kiểm tra Trung ương thông báo để các đồng chí biết và thực hiện^^gí^
Nơi nhân:
- Như trên,
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,
- Các đồng chí Thành viên ủ y ban,
- Các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan,
- Lưu: VT LT-CNTT, Vụ NC (15b).
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