
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
&

Sổ 07-QĐi/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

QUY ĐỊNH
xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

- Cần cứ Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, 
Bố ChinhỊ trị và Ban Bí thư khoá XII;

- Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành 
Trung ương thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy định sổ 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành 
Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác 
kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng,

Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm như sau:

ChưongI
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tưọng áp dụng

1. Quy định này quy định nội dung vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật đối 
với tổ chức đảng vi phạm.

2. Tổ chức đảng vi phạm bị xử lý kỷ luật gồm: Chi uỷ, chi bộ, đảng uỷ bộ 
phận, đảng uỷ, ban thường vụ đảng uỷ cơ sở; cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ từ 
cấp trên cơ sở trỏ' lên; uỷ ban kiểm tra các cẩp; ban cáii sự đảng, đảng đoàn.

3. Trường hợp tổ chức đảng vi phạm những nội dung chưa nêu trong Quy 
định này thi căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật 
của Nhà nước và vận dụng Quy định này để xử lý kỷ luật cho phù họ-p.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Tổ chức đảng: Là tổ chức do đại hội bầu, do cấp uỷ có thẩm quyền bầu 
hoặc chỉ định thành lập, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể 
lãnh đạo cá nhân phụ trách và quyết định theo đa số; đồng thời thực hiện các 
nguyên tắc: Tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị vả 
Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiêt với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khô 
ITiến pháp và pháp luật.



14 ODITW07 DOC 2

2. Tổ chức đảng vi phạm kỷ luật đảng: Là tổ chức đảng không thực hiện 
hoặc thực hiện không đúng Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, 
chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn...-của Đảng (gọi 
chung là nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng) và luật, pháp lệnh, nghị quyết, 
nghị định, thông tư, chỉ thị, quy định, quyết định... của Nhà nước (gọi chung là 
chính sách, pháp luật của Nhà nước).

3. Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng: Là vi phạm làm ảnh hưởng xấu 
đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, dơn vị noi tổ chức đảng vi phạm trực tiếp 
lãnh đạo, quản lý; ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, gây dư luận không tốt trong 
cán bộ, đẳng viên và nhân dân.

4. Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng: Là vi phạm làm giảm sút uy tín của 
tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi tổ chức đảng vi phạm trực tiếp lãnh đạo, quản 
lý; gây dư luận bức xúc, bất bình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5. Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: Là vi phạm làm mất uy tín, 
mất vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi tổ chức đảng vi phạm 
trực tiếp lãnh đạo, quản lý; làm mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng kéo dài, mất 
niềm tin, gây phẫn nộ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

6. Cố ý vi phạm: Là việc tồ chức đảng đã được thông báo, phổ biến về quy 
định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đã được nhắc nhở, cảnh báo 
hoặc nhận thức được hành vi vi phạm nhưng vẫn thực hiện.

7. Vô ý vi phạm: Là việc tổ chức đảng-không thấy trước hành vi, việc làm 
của mình là vi phạm.

8. Tái phạm: Là việc tổ chức đảng vi phặm đã được kiểm điểm rút kinh 
nghiệm hoặc dã bị xử lý kỷ luật, nhưng tiếp tục vi phạm nội dung đã được kiểm 
điếm hoặc đã bị xử lý kỷ luật.

9. Thiếu trách nhiệm: Là việc tổ chức đảng thực hiện không đúng, không 
đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không thực hiện đúng tiêu 
chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định về một nhiệm vụ 
hoặc công việc cụ thể.

10. Buông lỏng lãnh đạo, quản lý: Là việc tổ chức đảng có trách nhiệm 
lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, nhưng thực hiện không đúng, không đầy đủ chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; không ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 
hoặc đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện; không 
phân công trách nhiệm cụ thể, không đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

11. Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn được quy định trong Quy định này 
mà khi hết thòi hạn đó thi tổ chức đảng vi phạm không bị xử lý ký luật.
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Điều 3. Nguyên tắc xử lý kỷ luật

1. Đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ Cấp trên cơ sở; ban thường vụ cấp uỷ, cấp ủy tìr 
cấp huyện và tương đương trở lên có thẩm quyền thi hành kỷ luật đổi với tổ chức 
đảng vi phạm. Tổ chức đảng vi phạm phải kiểm điềm làm rõ trách nhiệm, tự 
nhận hình thức kỷ luật và báo cáo cẩp uỷ có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Tổ chức đảng ờ bất cứ cấp nào, lĩnh vực công tác nào, nếu vi phạm đến 
mức phải kỷ luật đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật công minh, chính xác, 
kịp thời.

3. Việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng vi phạm phải đúng phương hướng, 
phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của 
Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng.

4. Khi xem xét, quyết định hình thức kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, phải 
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, 
hậu quả và nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ 
tự phê bình, tiếp thu phê bình và sửa chữa, khắc phục; mục tiêu, yêu cầu của việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

5. Một nội dung vi phạm chỉ bị xử lv kv luật một lần bằng một hình thức 
kỷ luật. Trong thời điểm kiểm tra, xem xét, xử lý vụ việc, nếu tổ chức đảng có từ 
hai nội dung vi phạm trỏ' lên thì xem xét, kết luận từng nội dung vi phạm và 
quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật; không tách riêng từng nội dung vi 
phạm để áp dụng các hỉnh thức kỷ luật khác nhau.

6. Kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét và quy rõ trách nhiệm của tô 
chức, đồng thời, xem xét trách nhiệm của từng cá nhân để xừ lý kỷ luật đôi với 
những đảng viên vi phạm có liên quan; những đảng viên không bị kỷ luật vê cá 
nhân vẫn được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ 
theo quy định.

Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm, nội dung vi 
phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và ghi vào lý lịch đảng viên. Đảng viên 
không tán thành hoặc không liên quan trực tiếp đến vi phạm của tô chức đảng 
cũng ghi vào lý lịch đảng viên và được bảo lưu ý kiến.

7. Tổ chức đảng bị kỷ luật oan, sai thì tổ chức đảng có thẩm quyền ra 
quyết định kỷ luật phải huỷ bỏ hoặc thay đổi quyết định kỷ luật cho phù họp; nêu 
khong thực hiện thì tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền quyết định và xem xét 
trách nhiệm của tổ chức đảng đã ra quyêt định đó.

8. Quyết định kỷ luật tổ chức đảng vi phạm có hiệu lực ngay sau khi công 
bố. Quyết định kỷ luật tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lên câp uỷ, uỷ ban 
kiểm tra cấp trên trực tiếp và thông báo đến cấp dưới, nơi có tổ chức đảng vi 
phạm- trường họp cần thông báo rộng hơn, cấp uỷ có thẩm quyền quyết dinh.

3



H  QOITVV07 DQC 4

9. Nếu tổ chức đảng bị kỷ luật đã sáp nhập, chia tách hoặc kết thúc hoạt 
động thì việc công bố quyết định kỷ luật được thực hiện ở tổ chức đảng câp trên 
trực tiếp của tổ chức đảng đó.

Điều 4. Hình thức kỷ luật

Các hình thức kỷ luật tổ chức đảng vi phạm gồm: Khiển trách, cảnh cáo, 
giải tán.

Điều 5. Thời hiệu xử lý kỷ luật

1. Thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm được quy định như sau:

- 5 năm đối với những vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức 
khiển trách.

- 10 năm đối vói những vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức 
cảnh cáo.

2. Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm tổ chức đảng cỏ vi phạm. 
Nếu trong thời hạn xử lý kỷ luật được quy định tại Điểm 1, Điều này, tỗ chức 
đảne có vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính từ 
thời điểm thực hiện vi phạm mới.

3. Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với những vi phạm đến mức 
phải kỷ luật bằng hỉnh thức giải tán; vi phạm về chính trị nội bộ; về an ninh, 
quốc phòng, đối ngoại xâm hại đến lọi ích quốc gia.

Điều 6. Điều kiện giải tán một tổ chức đảng

Chỉ giải tán'một tổ chức đảng khi tổ chức đảng đó vi phạm một trong các 
trường hợp: Có hành động chống đối đường lổi, chính sách của Đảng, vi phạm 
đặc biệt nghiêm trọng nguyên tắc tồ chức và sinh hoạt đảng hoặc pháp luật của 
Nhà nước.

Điều 7. Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng mửe kỷ luật

1. Những tình tiết giảm nhẹ mức kỷ luật

a) Chủ động báo cáo vi phạm vói tổ chức đảng cấp trên, tự giác nhận 
khuyết điểm, vi phạm trước khi bị phát hiện.

b) Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ phản ánh đầy đủ, trung 
thực về những vi phạm.

c) Chủ động chẩm dứt vi phạm và khắc phục hậu quả do tổ chức mình gây ra.

d) Có tinh thần, thái độ kiểm điểm tự giác, nghiêm túc, giúp tổ chức đảng 
có thâm quyên kiêm tra, xem xét, xử lý chính xác, kịp thời các tổ chức, cá nhân 
có vi phạm.
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2. Những tình tiết tăng nặng mức kỷ luật

a) Đã được tổ chức đảng cấp trên phê bình, nhấc nhở, cảnh báo mà khôn« 
tự giác khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm.

b) Không tự giác nhận khuyết điểm, ví phạm hoặc bao che, che giấu vi phạm.

c) Trù dập, trả thù người đấu tranh, tố cáo, cung cấp chứng cứ vi phạm.

d) Cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; ngăn cản không để người khác 
cung câp chứng cứ, tài liệu; tiêu huỷ tài liệu vả chứng cứ vi phạm; lập hồ sơ, 
chứng cứ giả.

đ) Đối phó, cân trở, gây khó khăn, trở ngại cho quá trình thẩm tra, xác 
minh, thu thập chứng cứ vi phạm.

e) Lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, chính sách xã hội để vi phạm.

g) Gây thiệt hại về vật chất mà không khắc phục hậu quả.

h) Vi phạm nhiều lần, có tính hệ thống; tái phạm hoặc đã bị kỷ luật nhiều 
lần nhưng tiếp tục vi phạm.

i) Ép buộc hoặc tạo điều kiện cho người khác lập hồ sơ, tài liệu, chúng cứ 
giả, che giấu, tiêu huỷ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm.

k) Cổ tình trì hoãn, kéo dải thời gian xem xét xử lý, khắc phục, ỉàm cho 
tình hình tổ chức, cơ quan, đơn vị ngày càng phức tạp.

Chưong II

NỘI DUNG VI PIIẠM VÀ HÌNH THỨC x ử  LÝ KỶ LUẬT

Điều 8. Vi phạm về quan điểm chính trị, chủ trương, đuừng lối, nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng

1. Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì 
kỷ luật bằng hình thức khiển trách

a) Thực hiện không đúng các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, gây 
thiệt hại về quyền lợi vật chất, tinh thần của tổ chức, cá nhân.

b) Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chổng những biểu hiện suy 
thoái về tư tường chính trị, "tự diễn biển", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đê nhiêu 
cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng vi phạm.

2. Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này, gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường họp sau 
thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

a) Không chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, làm tổn 
hại đến sự đoan kết thống nhất trong Đảng, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà 
nước, của tập thể, cá nhân.
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b) Chỉ dạo hoặc định hướng đưa -thông tin sai lệch chủ hương, đường lối 
nghị quyết, chỉ thị của Đàng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

c) Không có biện pháp ngăn chặn, xừ lý kịp thời để đảng viến trong tổ 
chức đảng có hành vi kích động tư tưởng bất mãn, chống đối nội bộ.

3. Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng thì kỷ luật bằng hình thức giải tán

a) Có chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định hoặc tổ chức hoạt động 
chống lại quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; phủ nhận vai trò lãnh đạo 
cùa Đảng.

b) Ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định và các văn bản có nội dung 
xuyên tạc hoặc phủ nhận Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng; 
xuvỗn tạc sự thật, xuyên tạc lịch sừ.

c) Có chủ trương móc nối, câu kết với các thế lực thù địch, phản động 
và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối 
lập; vận động, tuyên truyền, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và 
Nhà nước.

d) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi 
chính trị hoá" quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và 
an ninh nhân dân.

Điều 9. Vi phạm trong việc ban hành, tỗ chức thực hiện nghị quyết, 
chi thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước

1. Vi phạm một trong các trường họp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì 
kỷ luật bàng hình thức khiển trách

a) Thực hiện không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ,

b) Buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không đôn đốc, kiểm tra tổ chức đảng 
câp dưới trực tiêp triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của 
Đảng, của câp mình dẫn đến không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy 
đủ hoặc cổ vi phạm.

c) Che giấu, không xử lý tổ chức, cơ quan, địa phương, đon vị hoặc đảng 
viên trực- tiêp quản lý có vi phạm trong việc tổ chức thục hiện nghị quyết, chỉ thị, 
quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp trên.

2. Vi phạm lần đầu những trường họp quy định tại Khoản 1, Điều này gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau 
thì kỷ luật băng hỉnh thức cảnh các)

a) Có trách nhiệm nhưng không ban hành chương trinh hành dộng hoặc kế 
hoạch triên khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị cùa Đảng theo quy định.
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b) Thiêu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoặc trong bàn bạc, thảo 
luân dân đện bạn hành văn bản có nội dung trái với nghị quyết, chỉ thị, quv định 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhàmrớọ hoặc của cấp trên.

c) Quá trình tổ chức thực hiện có quyết định trái với nghị quyết, quyết 
định, kết luận của cấp uỷ, tổ chức đảng cấp trên.

3. Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường hợp ban hành, tổ chức thực 
hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gây hậu quả đặc 
biệt nghiêm trọng.

Điều 10. Vi phạm các nguyên tắc tỗ chức và hoạt động của Đảng

1. Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì 
kỷ luật bằng hình thức khiển trách

a) Chậm ban hành quy chế làm việc của cấp uỷ, tỗ chức đảng theo quy định.

b) Thiếu trách nhiệm trong việc ban hành hoặc chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cấp uỷ, tổ chức đảng đẫn đến vi phạm.

c) Không chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chù hoặc thiếu trách 
nhiệm để cá nhấn lợi dụng quyết định thay tập thể.

d) Không giữ vững vai trò lãnh đạo, để nội bộ mẩt đoàn kết, giảm sút ý chí 
chiến đấu hoặc để cá nhân lợi dụng thâu tóm, thao túng dẫn đến có những quyết 
định sai trái.

đ) Vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, không tổ chức họp đảng bộ, sinh 
hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ theo.quy định mà không có lý do chính đáng.

e) Ưỷ quyền cho cấp dưới xem xét, thực hiện một sổ nhiệm vụ không đúng 
hoặc vượt quá thẩm quyền.

g) Không chấp hành chế độ báo cáo, chế độ thông tin và trả lời chất vấn 
theo quy định của Đảng và Nhà nưó'c.

2. Vi phạm lần đầu những trường họp quy định tại Khoản 1, Điều này gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau 
thì kỷ luật bằng hlnli thức cảnh cáo

a) Không ban hành quy chế làm việc của cấp uỷ, tổ chức đảng theo quy định.

b) Ban hành quy chế làm việc có nội dung sai trái, trao quyền không đúng 
quy định của Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu dẫn đến người đứng đâu 
lạm quyền, lộng quyền, làm trái quy định.

c) Cục bộ, bè phái dẫn đến vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê 
bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.

d) Báo cáo sai sự thật, bao che khuyết điểm, vi phạm của cấp dưới.
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đ) Tự phê bình và phê bình yếu kém dẫn đến nội bộ mất đoàn kết,

e) Dung túng, bao che* không đấu tranh, xử lý kịp thời đảng viên có thiếu 
SÓI, khuyết điếm dẫn đến đảng viên đó vi phạm.

3. Vi phạm một trong các trường họp sau, gây hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng thì kỷ luật bằng hình thức giải tán

a) Cố ý không tổ chức sinh hoạt đảng trong ba kỳ liên tiếp mà không có lý 
do chinh đáng.

b) Nội bộ chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết nghiêm trọng kéo dài, không còn 
vai trò lãnh đạo đối với địa phưong, đơn vị.

Điều 11. Vi phạm trong cống tác tổ chúc, cán bộ và công tác đảng viên

1. Vi phạm một trong các trưòng họp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì 
kỷ luật bằng hình thức khiển trách

a) Thiếu ữách nhiệm trong tồ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy 
định về công tác tổ chức, cán bộ dẫn đến vi phạm.

b) Thiếu trách nhiệm dẫn đến việc đánh giá, xem xét, quyết định tuyến 
dụng, tiếp nhận, quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, giói thiệu bầu cừ, phong, thăng cấp bậc hàm, phong, tặng danh hiệu, 
khen thưởng, thực hiện chế độ, chính sách đổi với cán bộ không đúng quy định.

c) Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo hoặc tổ chức giải quyết khiếu nại, tố 
cáo về công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền.

d) Nhận xét, quyết định kết nạp quần chúng vào Đảng không "đúng quy 
định hoặc không đủ Liêu chuẩn, điều kiện vào Đảng.

đ) Đánh giá, xếp loại, khen thưởng, phong, tặng các., danh hiệu cho tổ chức 
đảng và đảng viên, cho đảng viên miễn công tác và sinh hoạt đảng, xoá tên đảng 
viên không đúng quy định.

e) Chỉ đạo hoặc quyết định cung cấp hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên cho 
người không có trách nhiệm trái quy định.

2. Vi phạm lần đầu những trường họp quy định tại Khoản 1, Điều này gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường họp sau 
thỉ kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

a) Cố ý ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác 
tô chức, cán bộ trái nghị quyết, chì thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp 
luật của Nhà nước.

b) Đấu tranh phô bình và tự phê binh yếu kém, để người đứng đầu lợi dụng 
thao túng hoặc áp đặt đưa ra các quyết định không dứng về công tác cán bộ.
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c) Thiếu trách nhiệm dẫn đến việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, 
biên chế của tổ chức, đơn vị không đúng chủ. trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước.

d) Không chỉ đạo, tổ chức thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị hoặc kết 
luận không đúng về lịch sử chỉnh trị, chính trị nội bộ; xác nhận lịch sử chính trị, 
chính trị hiện nay sai sự thật cho cán bộ, đảng viên.

đ) Thiếu trách nhiệm trong việc nhận xét, đánh giá, thẩm định, dẫn đến đề 
xuât, giới thiệu cán bộ lãnh đạo, quản lý, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn cho các cơ quan, tổ chức.

3. Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường hợp có chủ trương, hành 
động chống lại đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước về công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm họng.

Điều 12. Vi phạm các quy định về bầu cử

1. Vi phạm một trong các trường họp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì 
kỷ luật bằng hình thức khiển trách

a) Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kê khai hồ sơ ứng 
cử hoặc thẩm định hồ sơ lý lịch dẫn đến vi phạm trong quá trinh bầu cử.

b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục về 
bầu cử dẫn đến sai sót, vi phạm hoặc gian lận trong bầu cử.

c) Buông lỏng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác bảo vệ bầu cử theo 
quy định, để-xảy ra các hành vi gây rối hoặc ngăn cản, phá hoại làm mất an ninh, 
trật tự nơi bầu cử.

d) Thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức xét duyệt nhân sự, dẫn 
đến bầu người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào các chức danh lãnh đạo của tô 
chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

2. Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trưòng hợp sau 
thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

a) Có chủ trương để vận động người tự ứng cử, nhận đề cử và đề cừ vào 
các chức danh của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 
hội trái quy định.

b) Buông lỏng lãnh đạo dẫn đến cá nhân lợi dụng vận động hoặc chi phổi 
tập thể bầu người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cơ quan của Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

c) Thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát dẫn đến vi phạm nghiêm 
trọng nguyên tắc bầu cử.
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d) Biết có thành viên trong cấp uỷ, tổ chức đảng có hành vi mua chuộc, xúi 
giục, cưỡng ép người khác hoặc vận động bầu cử trái quy định hoặc trái với sự 
lãnh đạo của cấp uỷ nhưng không ngăn chặn, xử lý.

3. Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong ừưòng họp có chủ trương, hành 
động chống lại đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nưó'c về công tác bầu cử gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 13. Vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản 
của Đảng, Nhà nước

1. Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nglìíêm trọng thì 
kỷ luật bằng hình thức khiển trách

a) Không kịp thời ban hành hoặc ban hành các văn bản thuộc thẩm 
quyền trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản trái quy định của 
Đảng, Nhà nước.

b) Buông lỏng việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, để cấp dưới vi 
phạm các quy định về việc thực hiện thu, chi, sử dụng ngân sách, quản lý tài 
chính, tài sản.

c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện trái nguyên tắc, chế độ, quy định về quản lý 
thư, chi tài chính, tài sản.

2. Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường họp sau 
thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

a) Thiếu trảclì nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để các doanh nghiệp của 
Đảng, Nhà nước vi phạm pháp luật hoặc thua lỗ nghiêm trọng.

b) Cho chủ trương hoặc quyết định bán, cho mượn, cho thuê tài sản hoặc 
liên doanh, liên kết không đúng quy định gây thiệt hại nghiêm trọng về tiền, tài 
sản của Nhà nước.

c) Có chủ trương, chỉ đạo hoặc quyết đậih việc đầu tư xây dụng công trình, trụ 
sở làm việc, khu vui choi, giải trí, mua sắm trang thiết bị, tài sản công trái quy định.

3. Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trưòng hợp có chủ trương, hành 
động chổng lại đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước vê công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà 
nước gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 14. Vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp 
thu ý kiến góp ý của nhân dân; việc giám sát và phản biện xã hội của Mặt 
trận Tố quốc và các tố chức chính trị - xã hội

1. Vi phạm một trong các trường họp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì 
kỷ luật bàng hình thức khiển trách
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a) Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát việc tiếp 
thu ý kiến gổĐ ý chính-đáng của nhân dân, việc giám sát và phản biện xã hội của 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định, gây bất bỉnh 
trong dư luận.

b) Không xử lý theo thẩm quyền hoặc không chỉ đạo xử lý các tnrờng hợp 
vi phạm trong việc tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, việc giám sát và phản 
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, gây ảnh 
hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, tổ chức đảng.

c) Lợi dụng việc tiếp thu ý kiến để làm sai lệch nội dung ý kiến tham gia 
góp ý của Mặt hận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân đối 
vói tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.

2, Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường họp sau 
thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

a) Không lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan chức 
năng xem xét kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
theo quy định của pháp luật.

b) Không lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức nhả nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ 
chức chính trị - xã hội đối thoại trực tiếp vói công dân theo quy định dẫn đến mất 
ổn định chính trị - xã hội.

3. Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường họp có chủ trương, hành 
động chổng đổi hoặc lợi dụng việc góp ý của nhân dân, giám sát, phản biện của 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để xuyên tạc chủ trương, nghị 
quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 15. Vi phạm  các quy định về thanh tra, kiểm tra , giám sát, 
kiểm toán

1. Vi phạm một trong các trường họp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thỉ 
kỷ luật bằng hình thức khiển trách

a) Lãnh đạo, chỉ đạo hoặc quyết định việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, 
kiểm toán vượt quá phạm vi, thẩm quyền làm ảnh hường xấu đến uy tín của lổ 
chức đảng.

b) Cung cấp hoặc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật cho các cơ 
quan báo chí, gây dư luận xấu.

c) Bao che cho đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán cỏ vi phạm hoặc bao 
che cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có vi phạm khi được thanh tra, kiểm 
tra, kiểm toán.
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d) Không chỉ đạo xử lý hoặc không quyết định xử lý theo thẩm quyền đối 
với các vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán.

đ) Không thực hiện đúng các kết luận hoặc kiến nghị về kiểm tra, giám sát, 
thanh tra, kiểm toán của cấp có thẩm quyền.

e) Chỉ đạo trì hoãn, không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không 
trung thực các văn bản, tàỉ liệu, số liệu theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức tiến 
hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

2. Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này gây 
hậu quà nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trưòng họp sau 
thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

a) Chỉ đạo cản trở, mua chuộc, trả thù cá nhân hoặc tổ chức làm nhiệm 
vụ thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm toán, người cung cấp thông tin, tài liệu, 
chứng cứ.

b) Chỉ đạo việc chiếm giữ, tiêu huỷ tài liệu, vật chứng, làm sai lệch hồ sơ, 
sủa chữa chúng từ, sổ sách nhằm đổi phó với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, 
kiểm toán.

3. Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường họp có chủ trưong, hành 
động chống lại đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về công 
tác thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm toán gây hậu'quả đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 16. Vi phạm các quy định về giải quyết khiếu nại, tổ cáo

1. Vi phạm một trong các trường họp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì 
kỷ luật bằng hình thức khiển trách

a) Ban hành văn bản có nội dung trái với quy định của Đảng và Nhà nước 
về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

b) Không chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

c) Không thực hiện hoặc không chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ người tố 
cáo hoặc không xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm về khiếu nại, tố cáo theo 
thẩm quyền.

d) Không chấp hành quyết dinh, kết luận của tổ chức đảng có thẩm quyền 
về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Vi phạm lần đầu những trường họp quy định tại Khoản 1, Điều này gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trưòng họp sau 
thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

a) Thiếu trách nhiệm, không có biện pháp ngăn chặn, xử lý người tố cáo 
bịa đặt, vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ.
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b) Chỉ đạo trù dập người tố cáo, người cung cấp thông tin, tài liệu liên 
quan đến vi phạm của cơ. quan, tổ chứq, cá nhân; hao che cho -người bị tố cáo.

c) Buông long lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo dẫn đến khiếu 
nại, tố cáo đông người, vượt cấp kéo dài.

3. Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường hợp có chủ trương, hành 
động chống lại đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về côn» 
tác giải quyết khiếu nại, tố cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 17. Vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

1. Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì 
kỷ luật bằng hình thức khiển trách

a) Không lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kê khai, công 
khai và kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên theo quy định của 
Đảng và Nhà nước.

b) Không chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới và cán 
bộ, đảng viên thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí theo quy định.

c) Buông lỏng lẵnh đạo, quàn lý dẫn đến không phát hiện, xử lý kịp thời 
tham nhũng, lấng phí toong cơ quan, đơn vị.

2. Vi phạm lần đầu những trường hcrp quy định tại Khoản 1, Điều này gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau 
thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

a) Bao che, dung túng cho tổ chức, cá nhãn tham nhũng, lãng phí và vi 
phạm quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

b) Cố ý ban hành các nghị quyết, chi thị, quy định, chù trương, chính sách 
của cấp mình về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trái nghị quyết, chỉ thị, quy 
định của Đảng và Nhà nước.

c) Cổ ý không xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị, địa 
phương trực tiếp quàn lý,

d) Không lãnh đạo, chỉ đạo hoặc có hành động cản trở hoạt động thu hồi 
tài sản tham nhũng.

đ) Chỉ đạo chỉ xử lý nội bộ hoặc xử lý về hành chính đối với người có 
hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm.

e) Bàn và thống nhất việc nhận tiền, tài sản không họp pháp để sử dụng 
cho tổ chức đảng hoặc các thành viên trong tổ chức đảng.

3. Vi phạm một toong các trường họp sau, gây hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng thì kỷ luật bằng hình thức giải tán

13
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a) Ban hành Iighị quyết, quyết định chống lại các nghị quyết, chỉ thị, kết 
luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng.

b) Lợi dụng việc phòng, chống tham nhũng để có các hoạt động xuyên tạc, 
bè phái nhằm gây mất ổn định chính trị.

Điều 18. Vi phạm các quy định về quốc phòng, an ninh, đối ngoại

1. Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quâ ít nghiêm trọng thì 
kỷ luật bằng hình thức khiển trách

a) Không lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện 
các nghị quyết, chỉ thị, quy định theo chương trình, kế hoạch về công tác quốc 
phòng, an ninh, đổi ngoại dẫn đến vi phạm.

b) Không lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện giảm sát, kiểm tra việc thực 
hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ dẫn đến 
vi phạm.

c) Không lãnh đạo, chỉ đạo việc xem xét, xử lý vi phạm về công tác quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại hoặc có biểu hiện bao che cho đối tượng vi phạm.

d) Không chỉ đạo thực hiện công tác tuyển quân, công tác xây dựng, huấn 
luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hoặc các chính sách 
hậu phương quân đội.

đ) Đồng ý cho thành viên của tổ chức đảng, cán bộ theo quy định của 
Đảng và Nhà nước ra nước ngoài không đúng quy định hoặc chưa được phép của 
cấp có thẩm quyền.

e) Tổ chức các hoạt động đối ngoại không đúng quy định của Đảng và Nhà 
nước hoặc chưa được phép của cấp có thẩm quyền.

2. Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này gẫy 
hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau 
thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

a) Ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trinh, kế hoạch công tác 
về quốc phòng, an ninh, đối ngoại trái nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước.

b) Có hành vi vi phạm mang tính tập thể dẫn đến lộ bí mật của Đảng, Nhà 
nước vê quôc phòng, an ninh, đối ngoại.

3. Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng thì kỷ luật bằng hình thức giải tán

a) Cố ý chống lại quan điểm, đưòng lối, nghị-quyết, chỉ thị, quy định-eủa 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
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b) Cố ý tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài lợi dụng các hoạt 
động đôi ngoại để phá hoại đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đổi ngoại.

c) Tồ chức, kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng bức quần chúng mít tinh, 
biểu tình trái quy định cùa pháp luật hoặc có hành động phá hoại các cơ sở quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại.

Điều 19. Vi phạm các quy định về phòng, chống tội phạm

1. Vi phạm một trong các trường họp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì 
kỷ luật bằng hình thức khiển trách

a) Không lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành chương trình, kế hoạch và tổ chức 
thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; không chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, 
giám sát cấp dưới trực tiếp thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm.

b) Không chỉ đạo xử lý thông tin, báo cáo, tin báo, tố giác về hoạt động 
của tội phạm trên địa bàn; không có biện pháp chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

c) Chỉ đạo thực hiện không đúng các quy định về khởi tố, điều tra, truy tố, 
xét xử, giám định, thi hành án.

d) Để cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên trực tiếp vi phạm 
pháp luật nhưng không có biện pháp chỉ đạo khắc phục, xử lý dứt điểm hoặc bao 
che vi phạm.

2. Vi phạm lần đầu những trường họp quy định tại Khoản 1, Điều này gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường họp sau 
thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

a) Cố ý ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy định về phòng, chống tội phạm 
trái nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Chỉ đạo cấp dưới che giấu, không báo cáo hoặc tiêu huỷ chứng cứ, hồ 
sơ, tài liệu vụ án; cho chủ trương hoặc chỉ đạo việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, 
điều tra, truy tố, xét xử trái quy định.

c) Chỉ đạo cấp dưới, cán bộ trực tiếp điều tra, kiểm sát, xét xử làm sai lệch 
hồ sơ vụ án để không khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hoặc miễn, giảm tội, thay 
đổi tội danh cho người phạm tội hoặc gây cản trở, bao che, tiếp tay cho tội phạm.

d) Cho chủ trương, chỉ đạo khởi tổ hoặc không khởi tố, truy tổ, xét xử, áp 
dụng các biện pháp ngăn chặn, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn hình 
phạt trái quy định của pháp luật.

đ) Chì đạo không khởi tố, điều tra, truy tố hoặc xét xử VỊI án trái quy định 
dẫn dến quá thời hạn hoặc hết thời hiệu xử lý vụ việc.
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e) Thiểu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý để cán bộ, đảng viên lợi dụng 
cương vị công tác, chức vụ, quyền hạn gây tổn hại lợi ích Nhà nước, lợi ích 
chính đáng của tổ chức, cá nhân, hoặc bị lệ thuộc, lôi kéo bởi tội phạm.

3. Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường hợp có chủ trương, hành 
động chống lại đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về 
công tác phòng, chổng tội phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 20. Vi phạm các quy định về đầu tư, xây dựng cơ bản

1. Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì 
kv luật bằng hình thức khiển trách

a) Chỉ đạo hoặc cho chủ trương thực hiện các dự án, công trình đầu tư, xây 
dựng cơ bản trái quy định.

b) Không xử lý hoặc bao che cho tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc 
phạm vi lãnh đạo, quản lý vi phạm trong ban hành, tổ chức thực hiện các quy 
định hoặc chủ trương về đầu tư, xây dựng cơ bản.

c) Có chủ trương làm sai lệch kết quả đấu thầu xây dựng hoặc mua sắm; 
nhận hoa hồng, phần trăm của nhà thầu .'

2. Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau 
thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

a) Cố ý cho chủ trương hoặc chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng xâm 
hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng; các di tích lịch sử, 
văn hoá hoặc làm huỷ hoại tài nguycn, môi trường.

b) Cố ý ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định vồ đầu tư xây dựng cơ 
bản trái quy định.

c) Chỉ đạo làm trái quy định trong thẩm định, phê duvệt, đấu thầu dự án; 
trong quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán vốn; trong việc cho chủ trương, 
quyết định đầu tư dẫn đến dự án đầu tư không hiệu quả.

d) Tliiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để 
xảy ra vi phạm dổi với các dự án, công trình thuộc phạm vi quản lý.

đ) Lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định, phê duyệt hoặc tổ chức thực hiện dự án 
đầu tư không dứng quy định gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản nhà nước.

3. Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường họp có chủ trương, hành 
động chống lại đường .lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước về đầu tư, xây dựng cơ bản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
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Điều 21. Vi phạm các quy định về kinh tế, tài chính, ngân hàng

1. Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì 
kỷ luật băng hình thức khiển trách

a) Lãnh đạo, chì đạo hoặc ban hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy 
định vê phát triển lảnh tế thuộc chức năng, nhiệm vụ trái nghị quyết, chỉ thị, quy 
định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để cán bộ, 
đảng viên làm lộ bí mật thông tin, tài liệu về kinh tế, tài chính, ngân hàng theo 
quy định của pháp luật hoặc bao che cho vi phạm của cấp dưới.

c) Lãnh đạo, chỉ đạo ban hành những quy định về thu lãi, trả lãi, thu lệ phí, 
hoa hông hoặc chì đạo thực hiện các quy định về sản xuất, kinh doanh vàng trái 
quy định.

d) Chỉ đạo góp vốn, huy động vốn, liên doanh, mua cổ phẫn, đẩu tư không 
đúng ngành nghề kinh doanh trái quy định, gây thiệt hại.

2. Vi phạm lần đầu những trường họp quy định tại Khoản 1, Điều này gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau 
thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

a) Chỉ đạo cấp dưới giả mạo, khai man, tiêu huỷ tài liệu kế toán, cung 
cấp thông tin, số liệu kế toán sai sự thật; chống đối công tác thanh tra, kiểm 
tra, kiểm toán.

b) Cho chủ trương hoặc chỉ đạo việc huy động vốn, cho vay vốn trái quy 
định; chỉ đạo tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước không đúng quy định 
làm thiệt hại về tài chính, tài sản của Nhà nước.

c) Buông lỏng lãnh đạo để xảy ra lập quỹ trái phép, báo cáo tài chính 
không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán tiền và tài sản của đơn vị.

d) Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứianh tra, giám sát 
tài chính, ngân hàng gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường họp có chủ trương, hành 
động chống lại đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước về lĩnh vực kinh tể, tài chính, ngân hảng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 22. Vi phạm các quy định về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và nhà ỏ’

ĩ . Vi phạm một trong các trường họp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì 
kỷ luật bằng hình thức khiển trách

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện không đúng quy định về quản lý, sử dụng đất 
đai, tài nguyên, khoáng sản và nhà ở; không chỉ đạo xử lý những vi phạm về 
quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản và nhà ở, các công trình kiến 
trúc thuộc thẩm quyển, trách nhiệm.

17



14.QDITWQ7.OOC 18

b) Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, giám sốt, kiểm tra 
để xảy ra vi phạm gây thiệt hại đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quyền và lợí 
ích hợp pháp của tổ chức và người sử dụng.

c) Ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định về đất đai, tài nguyên, 
khoáng sản và nhà ở trái nghị quyết, chỉ thị, quy địrih cùa Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước hoặc chỉ đao cưỡng chế, thu hồỉ đất trái pháp luật.

2. Vi phạm lần đầu những ừưòng hợp quy định tại Khoản 1, Điều này gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường họp sau 
thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

a) Cho chủ trương về cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản, thu hồi, 
giao đất, cho thuê đất ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền 
quốc gia.

b) Cho chủ trương hoặc chỉ đạo việc quyết định thu hồi đất, giao đất, cho 
thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phẻp 
khai thác tài nguyên, khoáng sản trái quy định hoặc huỷ hoại đất.

c) Cho chủ trương, chỉ đạo cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất sai quy định.

đ) Cho chủ trương hoặc chỉ đạo, quyết định đầu tư, khai thác tài nguyên, 
khoáng sản gây ô nhiễm môi trường.

đ) Có chủ trương, nghị quyết cho thuê, cho mượn quyền sử dụng đất, đem 
quyền sử dụng đất được giao để liên doanh, liên kết trái quy định.

3. Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường họp có chủ trương, hành 
động chống lại đưòng lối, nghị quyết, chính sách cùa Đàng và pháp luật của Nhà 
nước về tài nguyên, đất đai, khoáng sản, nhà ở gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 23. Vi phạm các quy định về lĩnh vực giáo dục, văn hoá, xã hội

1. Vi phạm một trong các trường họp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì 
kỷ luật bằng hình thức khiển ừách

a) Không chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi 
phạm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về lĩnh vực giáo dục, văn hoá, xã hội.

b) Chỉ đạo thực hiện các hoạt động nong lĩnh vực giáo dục, văn hoá, xã 
hội trái nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước hoặc không đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

2. Vi phạm lần đầu những trường họp quy định tại Khoản 1, Điều này gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong cac truồng họp sau 
thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
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a) Cổ ý ban hành các nghị quyết, chĩ thị, quy định, chủ trương, chính sách 
về lĩnh vực giáo dục, vấn.Ịioá, xã hội trải nghị quyết, chi thị, quy định của Đảng 
và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo hoặc thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo 
xử lý các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

3. KLỷ luật bằng hinh thức giải tán trong trường hợp có chủ trương, hành 
động chống lại đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước về lĩnh vực giáo dục, văn hoá, xã hội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 24. Vi phạm  các quy định về an sinh xã hội và chính sách đối vói 
người có công

1. Vỉ phạm một trong các hường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm họng thì 
kỷ luật bằng hình thức khiển hách

a) Chỉ đạo thực hiện không đúng các quy định về chính sách an sinh xã 
hội, ảnh hưởng đến đời sống của nhẵn dân hoặc chỉ đạo thực hiện không đúng 
quy định về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách đối với người 
có công.

b) Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trái quy định của Đảng và Nhà 
nước về chính sách ưu đãi đổi với người có công, đổi với thương binh, bệnh 
binh, gia đình lỉệt sĩ.

c) Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện dẫn đến 
cấp dưới trực tiếp kê khai sai hoặc khai khống để hưởng chính sách an sinh 
xã hội.

d) Có chủ trương, chỉ đạo việc xác nhận cho người hường chính sách an 
sinh xã hội hoặc người cổ công không đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện.

đ) Không chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát để cấp dưới trực tiếp chi sai 
hoặc cho hưởng sai đối tượng, định mức, tiêu chuẩn về chính sách an sinh xã hội, 
cứu trợ, cứu nạn.

e) Chỉ đạo báo cáo sai thực: tế để được cấp trên duyệt cấp hỗ trợ thực hiện
chính sách an sinh xã hộỉ, xoá đói, giảm nghèo, cứu đói, cứu hộ, cứu nạn không 
đúng quy đinh. 'ị  '

g) Cho chủ trầợng hoặc chỉ đạo thực hiện ữáì quy định trong việc vận 
động, tiếp nhận, phẩỆốhổi các nguồn.đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá 
nhân để hỗ trợ nhân oỆị' khắc phúc khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố 
nghiêm trọng nhằm trục lợi. •' '■

2. Vi phạm lần đầu những trường họp quy định tại Khoản 1, Điều này gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường họp sau 
thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo



14.QO!TW07.DỌC
2 0

a) Cổ ý ban hành các nghị quyêt, chi thị, quy định ve chính sách an sinh xã 
hội đối với ngưòi có công trái nghị quyết, chỉ thị, quy đinh của Đảng và chính 
sách, pháp luật cùa Nhà nước.

b) I-íoạt động câu kết lợi ích nhóm về an sinh xẵhội nhằm trục lợi.

c) Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc phòng 
tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, gây thiệt hại.

3. Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường hợp có chủ trưong, hành 
động chống lại đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước về an sinh xã hội và chính sách đối với người có công gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm ừọng.

Điều 25. Trách nhiệm ỉãuh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

1. Các cấp uỷ, tổ chức đàng lãnh đạo, chi đạo, tổ chức nghicn cửu, quán 
triệt, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy.định này.

2. Ưỷ ban Kiểm tra 'Trung ương hướng .dẫn thực hiện Quy định; chủ trì, 
phối họp vởi các cơ quan tham num, giúp việc của .Trung ương Đảng và tổ chức 
đảng có liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm ừa việc thực hiện Quy định; định kỳ 
báo cảo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Điều 26. Hiệu lực của Quy định
Quy định này thay-thế Quy định số 263-QD/TW, ngày 08/10/2014 cùa Bộ 

Chính trị klioá XI về xử lý kỷ luật tổ chức đảrig vi phạm và có hiệu lực từ ngày 
ký, được phổ biến đến chi bộ.

Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa 
đổi thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết đinh.

Chương III
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Nơi nhân: T/M Bộ CHÍNH TRỊ
- Cảc tinh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đáng, ban cán sự đảng,

đàng đoàn, đàng uỳ trực thuộc Trung nong
- Các đảng uỳ đcm vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Uỳ viên

Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

Trầií Quốc Vvrợng

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ
Hải Lăng, ngày 21 thẳng 9 năm 2018

Sao lục

Số 466-BS/VPHU

Nơi nhân:
- TT HĐND, UBND, UBMT huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc;
Chi bộ trực thuộc đảng ủy,

- Các ban đảng, VPHU, đoàn thể cấp huyện,
- Các đ/c Huyện ủy viên,
- Lưu VPHU. ’

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VÁN PHÒNG

Nguyễn Hữu Trung


