Ban hành kèm theo Quyết định này là các quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của
Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm: Quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Quy trình kiểm
tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Quy trình kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng; Quy trình xem xét, thi hành kỷ
luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và cấp ủy viên cấp dưới trực thuộc Trung ương
theo đề nghị thi hành kỷ luật; Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí
thư quản lý hoặc cấp ủy viên cấp dưới trực thuộc Trung ương theo kết luận kiểm tra; Quy trình kiểm tra, đề
nghị thi hành kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư, Bộ Chính trị do cấp ủy trực thuộc Trung
ương đề nghị; giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; Quy trình giải quyết tố cáo đối
với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật
đảng đối với đảng viên; Quy trình kiểm tra tài chính của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp; Quy trình kiểm
tra tài chính của cấp ủy cấp dưới; Quy trình kiểm tra tài chính đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và
doanh nghiệp trực thuộc cơ quan tài chính đảng ở Trung ương.
Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào quy trình của Ủy ban
Kiểm tra Trung ương để ban hành quy trình của cấp mình.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 3-1-2018, thay thế các quy trình về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật
đảng trong Quyết định số 1084-QĐ/UBKTTW ngày 5-12-2012 về ban hành Quy trình tiến hành công tác
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Quy trình xem xét, kỷ luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và cấp ủy viên
cấp dưới trực thuộc Trung ương theo đề nghị thi hành kỷ luật được thực hiện theo ba bước chặt chẽ: Bước
chuẩn bị; bước tiến hành và bước kết thúc. Trong đó, ở bước cuối cùng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thảo
luận, kết luận, biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối
với đảng viên vi phạm.
Trong bước chuẩn bị: Căn cứ vào hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật và kết quả giám sát, nắm tình hình, vụ
trưởng vụ lĩnh vực, địa bàn báo cáo, đề xuất với thành viên Ủy ban trực tiếp phụ trách địa bàn và các thành
viên Ủy ban phụ trách vụ về kế hoạch kiểm tra, dự kiến đoàn kiểm tra; đề xuất đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy
ban chỉ đạo đoàn kiểm tra. Vụ trưởng trình Thường trực Ủy ban xem xét, ban hành quyết định kiểm tra và
kế hoạch kiểm tra. Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; chuẩn bị
các tài liệu cần thiết cho việc kiểm tra.
Tại bước tiến hành: Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra; thống nhất lịch làm việc; yêu
cầu tổ chức đảng có liên quan phối hợp thực hiện. Đảng viên vi phạm báo cáo những vấn đề cần thiết, cung
cấp thông tin, tài liệu có liên quan.
Sau đó, Đoàn kiểm tra xem xét hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật; làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan;
thẩm tra, xác minh những nội dung cần thiết và xem xét việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi
hành kỷ luật; trao đổi với đảng viên vi phạm về những nội dung cần bổ sung vào bản tự kiểm điểm (nếu có)
và tổ chức đảng có liên quan về việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật (nếu có).
Trường hợp phát hiện có nội dung vi phạm mới hoặc phải điều chỉnh, bổ sung đối tượng kiểm tra, thành
phần đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Thường trực Ủy ban xem xét, quyết định. Đoàn kiểm
tra trao đổi với tổ chức đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật về những nội dung vi phạm và những vấn đề còn
khác nhau giữa kết luận của tổ chức đảng với kết quả thẩm tra, xác minh để làm rõ thêm về vi phạm của
đảng viên.
Căn cứ vào kết quả xác minh, Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, báo cáo Phó Chủ
nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi trình Ủy ban. Trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền kỷ luật

của Ủy ban thì đại diện Ủy ban nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi trình Ủy ban.
Bước kết thúc: Đoàn kiểm tra báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật; trình bày đầy đủ ý kiến của đảng viên vi
phạm và tổ chức đảng có liên quan. Đảng viên vi phạm trình bày bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật;
đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên vi phạm trình bày ý kiến.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương thảo luận, kết luận; biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật hoặc đề nghị cấp có
thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Đại diện Ủy ban và đoàn kiểm tra công bố quyết
định kỷ luật đến đảng viên và tổ chức đảng có liên quan./.
TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236) 3 881 888 , miễn phí phục vụ
1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

