Mẫu 1-1
ĐẢNG UỶ………..
ỦY BAN KIỂM TRA
*
Số
- QĐ/KT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

QUYẾT ĐỊNH
kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với
đồng chí………………………………………………………..
Chức vụ:………………………………………………………..
Đơn vị:………………………………………………………...
- Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (khóa X);
- Căn cứ Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24/11/2006 của Bộ Chính trị về việc "ban hành Hướng
dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và
Chương VIII Điều lệ Đảng khóa X";
- Căn cứ Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ …và của UBKT…..nhiệm kỳ..;. Sau khi làm việc
với tổ chức đảng……
ỦY BAN KIỂM TRA…………………..
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí…………………..,
gồm các đồng chí:
1. Đ/c………………………………………… Trưởng đoàn (tổ trưởng)
2. Đ/c………………………………………… Thành viên
3. Đ/c………………………………………… Thành viên
…………………………………………………….
Điều 2: Nội dung kiểm tra theo tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên (nếu là cấp ủy) (tùy
thông tin về DHVP để chọn nội dung kiểm tra phù hợp).
- Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày
tháng
năm
Điều 3: Giao cho Đoàn (tổ) kiểm tra có nhiệm vụ lập kế hoạch về thời gian tiến hành, xác định nội
dung cụ thể để xây dựng đề cương, hướng dẫn làm báo cáo giải trình theo quy định và báo cáo Ủy ban
Kiểm tra …..xem xét, kết luận.
Đảng viên được kiểm tra làm báo cáo giải trình (bằng văn bản) theo nội dung kiểm tra; Các tổ
chức đảng, cơ quan và đảng viên liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu yêu cầu của đoàn (tổ)
kiểm tra.
Điều 4: (Cấp ủy quản lý đảng viên được kiểm tra), các tổ chức đảng có liên quan, các đồng chí có
tên tại điều 1 và đồng chí (đảng viên được kiểm tra) có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- …………………….{để b/cáo}
- Như điều 4;

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

Mẫu 1-2
ỦY BAN KIỂM TRA…………..
ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày tháng
KẾ HOẠCH

năm 200…

kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với
đồng chí………………………………………………………..
Chức vụ:………………………………………………………..
Đơn vị:………………………………………………………...
Thực hiện Quyết định số….., ngày…. Tháng…năm...của UBKT…...về việc kiểm tra khi có
dấu hiệu vi phạm đối với (đảng viên được kiểm tra)…. …
Đoàn (tổ) kiểm tra lập kế hoạch kiểm tra cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Kiểm tra nhằm giúp cho đảng viên kịp thời nhận rõ ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm (nếu
có) về tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và thực
hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, đảng viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch,
vững mạnh, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nếu có vi phạm đến mức phải xử
lý kỷ luật thì các tổ chức đảng có trách nhiệm xem xét, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra
quyết định (theo điều 36 Điều lệ Đảng quy định).
- Kiểm tra theo đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; đảm bảo tính trung thực, khách
quan, chính xác và thực hiện đúng quy trình, thời gian theo kế hoạch.
II. Nội dung kiểm tra.
(Xác định rõ, cụ thể từng nội dung cần kiểm tra).
III. Thời gian và phương pháp tiến hành.
A. Thời gian: Bắt đầu từ ……..đến……………………
B. Phương pháp tiến hành:
1. Thường trực UBKT và Đoàn (tổ) làm việc với tổ chức đảng nơi quản lý đảng viên được
kiểm tra và đảng viên được kiểm tra để thông báo quyết định, kế hoạch kiểm tra và thống nhất
lịch kiểm tra; gợi ý cho đảng viên được kiểm tra chuẩn bị báo cáo giải trình (bằng văn bản) về
các nội dung kiểm tra, quy định thời gian gửi báo cáo giải trình, nêu trách nhiệm về việc cung cấp
tài liệu và phối hợp kiểm tra.
2. Đoàn (tổ) kiểm tra thu thập tài liệu, nhận bản giải trình của đảng viên được kiểm tra, gặp
các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan để tiến hành thẩm tra, xác minh; nếu thấy bản giải
trình chưa rõ thì gặp đảng viên được kiểm tra gợi ý nội dung, yêu cầu bổ sung làm rõ. Nếu sai
phạm đã rõ thì gợi ý đảng viên tự nhận hình thức kỷ luật.
3. Tổ chức Hội nghị các tổ chức đảng có liên quan gồm: chi bộ, cấp ủy, thường vụ cấp
ủy… nơi đảng viên được kiểm tra (nếu cần có thể mở hội nghị cán bộ chủ chốt để tham gia góp ý
cho đảng viên được kiểm tra theo nội dung, yêu cầu của đoàn- có thể bằng phiếu) để nghe đảng
viên được kiểm tra báo cáo giải trình (bằng văn bản) về các nội dung kiểm tra. Hội nghị tham gia

ý kiến, kết luận rõ có vi phạm hay không có vi phạm theo từng nội dung kiểm tra. Nếu kết luận có
nội dung vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì ở các hội nghị đó yêu cầu đảng viên tự nhận
hình thức kỷ luật và hội nghị biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật.
4. Đoàn (tổ) kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ và tổng hợp, viết
dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.
5. Đoàn (tổ) kiểm tra thông qua dự thảo kết quả kiểm tra với đảng viên được kiểm tra và tổ
chức đảng quản lý đảng viên được kiểm tra. Trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật
thì đại diện UBKT gặp để nghe đảng viên được kiểm tra trình bày ý kiến trước khi trình ủy ban
xem xét, kết luận.
6. Đoàn (tổ) kiểm tra hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị, đề xuất những vấn
đề liên quan đối với tổ chức đảng quản lý và đảng viên được kiểm tra (nếu có vi phạm phải kỷ
luật thì đề xuất mức xử lý kỷ luật) để báo cáo UBKT cấp mình xem xét, kết luận.
Nơi nhận:
- UBKT cấp mình;
- Tổ chức đảng quản lý đảng viên được kiểm tra;
- Đảng viên được kiểm tra;
- Thành viên Đoàn (tổ) kiểm tra;
- Lưu.

T/M ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

Mẫu 1-3
ỦY BAN KIỂM TRA….
ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với
Đồng chí………………………………………………………..
Chức vụ: ………………………………………………………..
Đơn vị:………………………………………………………...
Thực hiện kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ……………….với nội dung
kiểm tra sau:
(Phần này ghi từng nội dung kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra).
Qua quá trình thẩm tra, xác minh, Đoàn (tổ) kiểm tra xin báo cáo kết quả kiểm tra như sau:
I/ Sơ yếu lý lịch đảng viên được kiểm tra.
- Họ và tên:
Bí danh;
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
- Dân tộc
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ chính trị:
- Ngày vào Đảng
- Ngày chính thức:
- Tóm tắt quá trình công tác:
- Khen thưởng:
- Kỷ luật:
II/ Kết quả kiểm tra.
Qua thẩm tra, xác minh của đoàn (tổ), bản giải trình của (đảng viên được kiểm tra) và ý
kiến tham gia, kết luận tại hội nghị của các tổ chức đảng có liên quan, đối chiếu với từng nội dung
kiểm tra để nêu rõ đúng, sai, hoặc vi phạm (nếu có) và nguyên nhân vi phạm của đảng viên được
kiểm tra
III/ Nhận xét và đề nghị. (phần này tuỳ trưòng trường hợp cụ thể, có những nội dung chỉ
để báo cáo cho UBKT cấp kiểm tra, không thông qua tổ chức đảng và đảng viên nơi được kiểm
tra khi chưa có kết luận của UBKT)
1. Nhận xét
Đối chiếu với nội dung kiểm tra để có nhận xét chung về ưu điểm, khuyết điểm và mức độ
vi phạm (nếu có) theo nội dung kiểm tra.
2. Đề nghị:
Qua kết quả kiểm tra, đoàn (tổ) có những kiến nghị, đề xuất cụ thể.

T/M ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

Mẫu 1-4
ĐẢNG UỶ…………….………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ỦY BAN KIỂM TRA
*
..........., ngày tháng
năm 200…
Số
- TB/KT

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA………

về kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với
Đồng chí………………………………………………………..
Chức vụ:………………………………………………………..
Đơn vị:………………………………………………………...
- Căn cứ Điều 32, 33 Chương VII Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (khóa X); Quyết định
số 25-QĐ/TW, ngày 24-11-2006 của Bộ Chính trị và Quy chế làm việc của
UBKT…………………..
- Căn cứ Quyết định số , ngày về việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với
đồng chí…………………
Sau khi nghe Đoàn (tổ) kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra tại phiên họp ngày…..của
UBKT….. (có báo cáo kèm theo), ủy ban Kiểm tra………thống nhất kết luận như sau:
1. Về ưu điểm: Đối chiếu với nội dung kiểm tra để nêu rõ đúng, sai, hoặc vi phạm (nếu có) và
nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm của đảng viên được kiểm tra
2. Về khuyết điểm
3. Kiến nghị và xử lý (nếu có)
Để khắc phục khuyết điểm, Ủy ban kiểm tra…..yêu cầu (Đảng viên được kiểm tra) thực
hiện nghiêm túc những vấn đề sau:
-……………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………….
- Kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật (nếu đến mức phải thi hành kỷ luật thì căn cứ đối
tượng và mức độ, tính chất vi phạm mà UBKT xem xét, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy quyết định
kỷ luật theo thẩm quyền).
Căn cứ Điều 32 Điều lệ Đảng (khóa X) và quy chế làm việc của UBKT……. UBKT thông
báo để (tổ chức đảng có liên quan), đ/c ….(đảng viên được kiểm tra) biết, chấp hành.
Nơi nhận:
- Tổ chức đảng và UBKT cấp trên {để b/cáo}
- Tổ chức đảng quản lý đảng viên;
- Đảng viên được kiểm tra;
- Lưu HS- VP.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

Mẫu 2-1
……………………………….
ỦY BAN KIỂM TRA
*
Số
- QĐ/KT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

QUYẾT ĐỊNH
kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm đối với
………………………………………………………
- Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (khóa X);
- Căn cứ Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24/11/2006 của Bộ Chính trị về việc "ban hành
Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong
Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa X";
- Căn cứ Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ …và của UBKT…..nhiệm kỳ…; Sau khi làm
việc với tổ chức đảng……
ỦY BAN KIỂM TRA…………………..
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm đối với (tổ
chức đảng được kiểm tra), gồm các đồng chí:
1. Đ/c………………………………………… Trưởng đoàn (tổ trưởng)
2. Đ/c………………………………………… Thành viên
3. Đ/c………………………………………… Thành viên
…………………………………………………….
Điều 2: Nội dung kiểm tra: Việc chấp hành Điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, các quy định
của Đảng, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng (tùy thông tin DHVP để chọn nội dung kiểm tra
thích hợp)
- Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày tháng
năm
Điều 3: Giao cho Đoàn (tổ) kiểm tra có nhiệm vụ lập kế hoạch về thời gian tiến hành, xác
định nội dung cụ thể ãnhây dựng đề cương, hướng dẫn làm báo cáo giải trình quy định và báo cáo
kết quả kiểm tra để Ủy ban Kiểm tra …..xem xét, kết luận.
Tổ chức đảng được kiểm tra làm báo cáo giải trình (bằng văn bản) theo nội dung kiểm tra;
Các tổ chức đảng, cơ quan và đảng viên liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu yêu cầu
của đoàn (tổ) kiểm tra.
Điều 4: (Cấp ủy nơi được kiểm tra) và các đồng chí có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi
hành Quyết định này.
Nơi nhận:
T/M ỦY BAN KIỂM TRA
- …………………….{để b/cáo}
- Như điều 4;
- Lưu HS- VP.

ỦY BAN KIỂM TRA…………..
ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

Mẫu 2-2
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

*

KẾ HOẠCH
kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm đối với
(tổ chức đảng được kiểm tra)…..………………………………………………….
Thực hiện quyết định số….., ngày tháng năm …..của UBKT……..về việc kiểm tra khi
có dấu hiệu vi phạm đối với (tổ chức đảng được kiểm tra)……………
Đoàn (tổ) kiểm tra lập kế hoạch kiểm tra cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
Kiểm tra nhằm giúp cho tổ chức đảng kịp thời nhận rõ ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm
(nếu có) trong việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; nghị quyết, chỉ thị, các nguyên
tắc tổ chức của Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ và qui chế làm việc; về đoàn kết
nội bộ (về giữ gìn phẩm chất đạo đức CM của của cán bộ, đảng viên); về chấp hành chủ trương,
chính sách của đảng và pháp luật nhà nước. Qua kiểm tra nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Kiểm tra theo đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; đảm bảo tính trung thực, khách
quan, thực hiện đúng qui trình và thời gian kế hoạch.
II. Nội dung kiểm tra.
(Xác định cụ thể các nội dung cần kiểm tra).
III. Thời gian và phương pháp tiến hành.
A. Thời gian: Bắt đầu từ ……..đến……………………
B. Phương pháp tiến hành:
1. Thường trực UBKT và Đoàn (tổ) làm việc với tổ chức đảng được kiểm tra để thông báo
quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra và thống nhất lịch kiểm tra; Gợi ý chuẩn bị báo cáo giải
trình các nội dung kiểm tra bằng văn bản; yêu cầu cung cấp tài liệu cần thiết có liên quan đến
cuộc kiểm tra.
2. Đoàn kiểm tra thu thập tài liệu, nhận bản giải trình của tổ chức đảng được kiểm tra,
nghiên cứu và tiến hành thẩm tra, xác minh.
3. Tổ chức Hội nghị các tổ chức đảng, đoàn thể có liên quan để nghe tổ chức đảng được
kiểm tra báo cáo giải trình (bằng văn bản ) về các nội dung kiểm tra. Hội nghị tham gia ý kiến, kết
luận rõ có vi phạm hay không có vi phạm theo từng nội dung kiểm tra. (Trong trường hợp thấy vi
phạm đã rõ, cần phải có hình thức kỷ luật thì tiến hành lấy phiếu biểu quyết đề nghị hình th ức kỷ
luật và các biện pháp khắc ph ục).Có đại diện tổ chức đảng cấp trên và đoàn (tổ) kiểm tra dự.
4. Đoàn (tổ) kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ và tổng hợp, dự
thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

5. Đoàn (tổ) kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra với Tổ chức đảng được
kiểm tra.
6. Đoàn (tổ) kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra và những kiến nghị đề xuất để
UBKT cấp mình xem xét, kết luận.
Nơi nhận:
- UBKT cấp mình;
- Tổ chức đảng được kiểm tra;
- Thành viên Đoàn (tổ) kiểm tra;
- Lưu.

T/M ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

Mẫu 2-3
ỦY BAN KIỂM TRA…………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA
..........., ngày… tháng … năm 200…

BÁO CÁO
kết quả kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm đối với
(tổ chức đảng được kiểm tra)……………………………………
Thực hiện kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức
đảng……………………………………………. với nội dung kiểm tra sau:
(Phần này ghi từng nội dung kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra).
Qua quá trình thẩm tra, xác minh, Đoàn (tổ) kiểm tra xin báo cáo kết quả kiểm tra như sau:
I/ Sơ lược về tổ chức đảng được kiểm tra.
Đặc điểm tình hình của (tổ chức đảng được kiểm tra) trong mốc kiểm tra.
II/ Kết quả kiểm tra.
Qua thẩm tra, xác minh của Đoàn (tổ) và nội dung giải trình của tổ chức đảng được kiểm
tra (cấp ủy) và ý kiến tham gia, kết luận hội nghị của các tổ chức đảng có liên quan, đối chiếu với
từng nội dung kiểm tra để nêu rõ đúng, sai, hoặc vi phạm (nếu có) và nguyên nhân vi phạm của tổ
chức đảng được kiểm tra
III/ Nhận xét và đề nghị. (phần này tuỳ trưòng trường hợp cụ thể, có những nội dung chỉ
để báo cáo cho UBKT cấp kiểm tra, không thông qua tổ chức đảng nơi được kiểm tra khi chưa có
kết luận của UBKT)
1.Nhận xét
Đối chiếu với nội dung kiểm tra để có nhận xét chung về ưu điểm, khuyết điểm và mức độ
vi phạm (nếu có) theo nội dung kiểm tra.
2. Đề nghị:
Qua kết quả kiểm tra, đoàn (tổ) có những kiến nghị, đề xuất cụ thể.
T/M ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

Mẫu 2-4
…………………………………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ỦY BAN KIỂM TRA
*
..........., ngày… tháng … năm 200…
Số
- TB/KT

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA………

về kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm đối với
(tổ chức đảng được kiểm tra)………………………………………………………...
- Căn cứ Điều 32, 33 Chương VII Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (khóa X); Quyết định
số 25-QĐ/TW, ngày 24-11-2006 của Bộ Chính trị và Quy chế làm việc của
UBKT…………………..
- Căn cứ Quyết định số , ngày về việc kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm đối
với (tổ chức đảng được kiểm tra)…………………
Sau khi nghe Đoàn (tổ) kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra tại phiên họp ngày…..của
UBKT….. (có báo cáo kèm theo), ủy ban Kiểm tra………thống nhất kết luận như sau:
1. Về ưu điểm: Đối chiếu với nội dung kiểm tra để nêu rõ đúng, sai, hoặc (vi phạm) nếu có và
nguyên nhân ưu, khuyết điểm của tổ chức đảng được kiểm tra.
2. Về khuyết điểm
3. Kiến nghị và xử lý (nếu có)
Để khắc phục khuyết điểm, Ủy ban kiểm tra…..yêu cầu (tổ chức đảng được kiểm tra) thực
hiện nghiêm túc những vấn đề sau:
-……………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………….
- Kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật (nếu đến mức phải thi hành kỷ luật thì căn cứ đối
tượng và mức độ, tính chất vi phạm mà UBKT xem xét, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy quyết định
kỷ luật theo thẩm quyền).
Căn cứ Điều 32 Điều lệ Đảng (khóa X) và quy chế làm việc của UBKT……. UBKT thông
báo để (tổ chức đảng có liên quan), và (tổ chức đảng được kiểm tra) biết, chấp hành.
Nơi nhận:
- Tổ chức đảng và UBKT cấp trên {để b/cáo}
- Tổ chức đảng quản lý đảng viên;
- Tổ chức đảng được kiểm tra
- Lưu HS- VP

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

Mẫu 3-1
ĐẢNG ỦY……………………
ỦY BAN KIỂM TRA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

Số

- QĐ/KT

QUYẾT ĐỊNH
kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
đối với (tổ chức đảng được kiểm tra).………………...
- Căn cứ Điều 32, 33 Chương VII Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (khóa X) quy định về
nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra các cấp và Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24-112006 của Bộ Chính trị;
- Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm ……của UBKT....
ỦY BAN KIỂM TRA…………………..
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
đối với (tổ chức đảng được kiểm tra), gồm các đồng chí:
1. Đ/c………………………………………… Trưởng đoàn (tổ trưởng)
2. Đ/c………………………………………… Thành viên
3. Đ/c………………………………………… Thành viên
Điều 2: Nội dung kiểm tra:
+ Kiểm tra việc xây dựng phương hướng nhiệm vụ kiểm tra, xây dựng và thực hiện chương
trình, kế hoạch kiểm tra theo Điều 30 và Điều 32, Điều lệ Đảng; trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các
tổ chức đảng trong đảng bộ thực hiện công tác kiểm tra, bao gồm cả việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ
chức hoạt động của ủy ban kiểm tra; kết quả kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng.
+ Mốc thời gian kiểm tra: Từ …………… đến …………..
+ Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày tháng
năm
Điều 3: Giao cho Đoàn (tổ) kiểm tra có nhiệm vụ lập kế hoạch về thời gian, xác định nội
dung cụ thể để tiến hành kiểm tra theo quy định và báo cáo Ủy ban Kiểm tra …..xem xét, kết
luận.
Tổ chức đảng được kiểm tra xây dựng báo cáo tự kiểm tra (bằng văn bản); Các tổ chức
đảng, các cơ quan và cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu theo nội dung yêu
cầu của đoàn (tổ) kiểm tra.
Điều 4: Tổ chức đảng được kiểm tra, các đồng chí có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
Nơi nhận:
- …………………….{để b/cáo}
- Như điều 4;
- Lưu HS- VP.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

ỦY BAN KIỂM TRA…………..
ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA
*

Mẫu 3-2
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…
KẾ HOẠCH

kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với
(tổ chức đảng được kiểm tra)…..………
Thực hiện Quyết định số….., ngày tháng năm …..của Ủy ban Kiểm tra……..về việc
kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với (tổ chức đảng được kiểm tra)
Đoàn (tổ) kiểm tra lập kế hoạch kiểm tra cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Kiểm tra nhằm đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ
đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng; giúp cho tổ chức đảng
kịp thời nhận rõ ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm (nếu có) trong việc thực hiện chấp hành
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; nghị quyết, chỉ thị, các nguyên tắc tổ chức của Đảng và thực
hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra cũng chỉ rõ những yêu cầu, nội dung cụ thể mà
tổ chức đảng cần tập trung kiểm tra trong thời gian tới, những vấn đề cần kịp thời khắc phục nhằm
nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, góp phần ổn định tình hình nội bộ, xây dựng tổ chức đảng
trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
- Kiểm tra theo đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; đảm bảo tính trung thực, khách
quan, chính xác và thực hiện đúng quy trình, thời gian theo kế hoạch.
II. Nội dung kiểm tra.
Xác định cụ thể nội dung cần kiểm tra trong việc xây dựng phương hướng nhiệm vụ kiểm
tra, xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra theo Điều 30 và Điều 32, Điều lệ
Đảng; trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong đảng bộ thực hiện công tác kiểm tra,
bao gồm cả việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động của ủy ban kiểm tra; kết quả kiểm tra của
cấp ủy, tổ chức đảng.
III. Thời gian và phương pháp tiến hành.
A. Thời gian: Bắt đầu từ ……..đến……………………
B. Phương pháp tiến hành:
1. Thường trực UBKT và Đoàn (tổ) làm việc với tổ chức đảng được kiểm tra để thông báo
quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra và thống nhất lịch trình kiểm tra cụ thể (dự kiến đi kiểm tra
một số tổ chức đảng cấp dưới của tổ chức đảng được kiểm tra). Gợi ý nội dung báo cáo tự kiểm
tra cho tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị bằng văn bản về những nội dung kiểm tra; Nêu trách
nhiệm về việc cung cấp tài liệu v à phối hợp kiểm tra.
2. Đoàn (tổ) kiểm tra thu thập tài liệu, đi kiểm tra một số tổ chức đảng cấp dưới (theo dự
kiến đã thống nhất).

3. Tổ chức hội nghị nghe báo cáo tự kiểm tra của tổ chức đảng được kiểm tra (có thể tham
gia ý kiến để báo cáo tự kiểm tra được đầy đủ và đảm bảo theo yêu cầu về nội dung kiểm tra).
4. Đoàn (tổ) kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ. Tổng hợp tình
hình, dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. (có thể báo cáo dự thảo với UBKT chuyên trách hoặc
thường trực UBKT trước khi thông qua dự thảo báo cáo với tổ chức đảng được kiểm tra).
5. Đoàn (tổ) kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra với Tổ chức đảng được
kiểm tra.
6. Đoàn (tổ) kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra. Tập thể UBKT cấp mình thảo luận, kết
luận.
Nơi nhận:
- UBKT cấp mình;
- Tổ chức đảng được kiểm tra;
- Thành viên Đoàn (tổ) kiểm tra;
- Lưu.

T/M ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

Mẫu 3-3
ĐẢNG UỶ……………………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ỦY BAN KIỂM TRA
*
..........., ngày… tháng … năm 200…
Số
- TB/KT

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA…….

về kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với
(tổ chức đảng được kiểm tra)………..
- Căn cứ Điều 32, 33 Chương VII Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (khóa X); Quyết định
số 25-QĐ/TW, ngày 24-11-2006 của Bộ Chính trị và Quy chế làm việc của
UBKT…………………..
- Căn cứ Quyết định số , ngày …về việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thược hiện nhiệm
vụ kiểm tra đối với (tổ chức đảng được kiểm tra)
Sau khi nghe Đoàn (tổ) kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra tại phiên họp ngày…..của
UBKT….. (có báo cáo kèm theo), ủy ban Kiểm tra………thống nhất kết luận như sau:
1. Về ưu điểm: Đối chiếu với nội dung kiểm tra để nêu rõ đúng, sai, hoặc vi phạm (nếu có) và
nguyên nhân ưu, khuyết điểm của tổ chức đảng được kiểm tra
2. Về khuyết điểm
3. Kiến nghị và xử lý (nếu có)
Để khắc phục khuyết điểm, Ủy ban kiểm tra…..yêu cầu (tổ chức đảng được kiểm tra) thực
hiện nghiêm túc những vấn đề sau:
-……………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………….
Căn cứ Điều 32 Điều lệ Đảng (khóa X) và quy chế làm việc của UBKT……. UBKT thông
báo để (tổ chức đảng được kiểm tra) biết, chấp hành; đồng thời báo cáo kết quả khắc phục khuyết
điểm về UBKT……..trước ngày…….
Nơi nhận:
- Tổ chức đảng và UBKT cấp trên {để b/cáo}
- Tổ chức đảng được kiểm tra
- Lưu HS- VP.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

Mẫu 4-1
ĐẢNG UỶ……….
ỦY BAN KIỂM TRA
*
Số
- QĐ/KT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

QUYẾT ĐỊNH
thành lập Đoàn (tổ) giải quyết tố cáo đối với
tổ chức đảng (hoặc cá nhân).…………………….…………
- Căn cứ Điều 32, 33 Chương VII Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (khóa X) quy định về
nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra các cấp và Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24-112006 của Bộ Chính trị;
- Căn cứ Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ …và của UBKT…..nhiệm kỳ;
ỦY BAN KIỂM TRA…………………..
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Đoàn (tổ) giải quyết tố cáo đối với Tổ chức đảng (hoặc cá
nhân).…………………….…………gồm các đồng chí:
1. Đ/c………………………………………… Trưởng đoàn (tổ trưởng)
2. Đ/c………………………………………… Thành viên
3. Đ/c………………………………………… Thành viên
Nội dung tố cáo tóm tắt như sau:
- ………………………………….
- ………………………………………
- ………………………………………...
Điều 2: Giao trách nhiệm cho Đoàn (tổ) lập kế hoạch về thời gian cụ thể để tiến hành giải
quyết tố cáo theo đúng quy định và báo cáo kết quả để Ủy ban Kiểm tra ….xem xét, kết luận.
Điều 3: Thời gian tiến hành: Bắt đầu từ ngày tháng năm
Yêu cầu (tổ chức đảng hoặc đảng viên bị tố cáo) làm báo cáo giải trình theo nội dung tố
cáo. Các tổ chức đảng, các cơ quan và cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu
yêu cầu của đoàn (tổ).
Điều 4: Tổ chức đảng (hoặc cá nhân bị tố cáo) và các đồng chí có tên tại điều 1 có trách
nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Tổ chức đảng và UBKT cấp trên {để b/cáo}
- Như điều 4;
- Lưu HS- VP.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

Mẫu 4-2
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN GIẢI TRÌNH
Thực hiện theo quyết định của UBKT……, ngày tháng năm về việc giải quyết tố cáo
tổ chức đảng (hoặc cá nhân), xin được giải trình như sau:
I/ Sơ yếu lý lịch đảng viên bị tố cáo hoặc đặc điểm tổ chức đảng bị tố cáo:
(Nếu giải quyết tố cáo đảng viên thì đề nghị ghi sơ lược lý lịch đảng viên bị tố cáo gồm).
- Họ và tên:
Bí danh;
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
- Dân tộc
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ chính trị:
- Ngày vào Đảng
- Ngày chính thức:
- Tóm tắt quá trình công tác:
- Khen thưởng:
- Kỷ luật:
II/ Nội dung giải trình
- Căn cứ tóm tắt nội dung tố cáo, tổ chức đảng (hoặc đảng viên) bị tố cáo giải trình theo
từng nội dung cụ thể. Nêu được những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và hướng khắc phục
thiếu sót, khuyết điểm (nếu có).
III/ Cung cấp những tài liệu để chứng minh cho phần giải trình nêu trên (nếu có).
Ngày ….tháng….năm…..
Người báo cáo bản giải trình

Mẫu 4-3
ỦY BAN KIỂM TRA…...
ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

BÁO CÁO
việc giải quyết tố cáo đồng chí………………
(Nếu giải quyết tổ cáo đảng viên thì ghi họ tên, chức vụ của đảng viên. Nếu giải quyết tố cáo tổ
chức đảng thì ghi tên tổ chức đảng).
I/ Sơ yếu lý lịch đảng viên bị tố cáo hoặc đặc điểm tổ chức đảng bị tố cáo:
(Nếu giải quyết tố cáo đảng viên thì đề nghị ghi sơ lược lý lịch đảng viên bị tố cáo gồm).
- Họ và tên:
Bí danh;
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
- Dân tộc
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ chính trị:
- Ngày vào Đảng
- Ngày chính thức:
- Tóm tắt quá trình công tác:
- Khen thưởng:
- Kỷ luật:
Nếu giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng thì ghi đặc điểm tổ chức đảng bị tố cáo gồm:
Những đặc điểm về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng (ghi
thật khái quát những đặc điểm cần thiết).
II/ Tóm tắt nội dung tố cáo:
1. Sơ lược về người tố cáo.
- Họ và tên:
- Chức vụ và nơi công tác:
- Đảng viên hay người ngoài Đảng:
- Chỗ ở hiện nay:
2. Nội dung tố cáo.
III/ Kết quả thẩm tra, xác minh.
Trình bày thứ tự từng nội dung mà người tố cáo đã nêu được ủy ban kiểm tra xem xét.
Kết luận rõ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm (tố cáo đúng) hoặc sự việc tố cáo là không có,
hoặc có hiện tượng nhưng thực chất vấn đề thì khác.
IV/ Nhận xét và đề nghị.
Ghi ý kiến nhận xét của chi bộ, cấp ủy cấp dưới, biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật (nếu
có); ý kiến nhận xét và đề nghị của đoàn (tổ) giải quyết tố cáo.
Qua kết quả kiểm tra, đoàn (tổ) có những kiến nghị, đề xuất cụ thể.
T/M ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

Mẫu 4-4
ĐẢNG UỶ………..………….
ỦY BAN KIỂM TRA
*
Số
- TB/KT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

THÔNG BÁO
giải quyết tố cáo đồng chí…………………
(Ghi rõ họ, tên, chức vụ, nơi công tác;
Nếu giải quyết tố cáo tổ chức đảng thì ghi tên tổ chức đảng).
Ủy ban Kiểm tra…..nhận được đơn tố cáo đối với đồng chí (hoặc tổ chức đảng )…….., nội
dung tóm tắt như sau:
(Ghi tóm tắt nội dung tố cáo)
Sau khi thẩm tra, xác minh, Ủy ban kiểm tra …………nhận thấy như sau:
(Phần này cần làm rõ đúng, sai từng sự việc mà người tố cáo nêu. Nếu tố cáo sai hoặc
đúng một phần, hoặc đúng nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, hoặc cần rút kinh nghiệm ở
điểm nào thì nêu rõ điểm đó).
Theo quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra…….., xin thông báo để Ban Thường
vụ……..và đồng chí (hoặc tổ chức đảng)……..biết, chấp hành.
(Nếu có nội dung phải sửa chữa, khắc phục thì ghi rõ yêu cầu thực hiện và quy định thời
gian báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra……….trước ngày…..tháng…..năm./.
Nơi nhận:
- Tổ chức đảng và UBKT cấp trên {để b/cáo}
- Tổ chức đảng quản lý đảng viên bị tố cáo);
- Tổ chức đảng (hoặc đảng viên bị tố cáo);
- Lưu HS- VP.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

Mẫu 5-1
ĐẢNG UỶ………….……….
ỦY BAN KIỂM TRA
*
Số
- QĐ/KT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

QUYẾT ĐỊNH
thành lập Đoàn (tổ) giải quyết thư khiếu nại về kỷ luật Đảng của
đồng chí.…………………….…………
- Căn cứ Điều 32, 33 Chương VII Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (khóa X) quy định về
nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra các cấp và Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24-112006 của Bộ Chính trị;
- Căn cứ Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ …và của UBKT…..nhiệm kỳ;
ỦY BAN KIỂM TRA…………………..
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Đoàn (tổ) giải quyết thư khiếu nại về kỷ luật Đảng của đồng
chí.…………………….…………gồm các đồng chí:
1. Đ/c………………………………………… Trưởng đoàn (tổ trưởng)
2. Đ/c………………………………………… Thành viên
3. Đ/c………………………………………… Thành viên
Nội dung thư khiếu nại tóm tắt như sau:
- …………………………..
- …………………………..
- …………………………..
Điều 2: Đoàn (tổ) kiểm tra có nhiệm vụ lập kế hoạch để tiến hành giải quyết khiếu nại theo
quy định và báo cáo Ủy ban Kiểm tra …..xem xét, kết luận.
Thời gian tiến hành: Bắt đầu từ ngày tháng năm
Yêu cầu các tổ chức đảng, các cơ quan và cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ
sơ, tài liệu và báo cáo theo nội dung yêu cầu của đoàn (tổ) kiểm tra.
Điều 3: Tổ chức đảng (ra quyết định kỷ luật), các đồng chí có tên tại Điều 1 và (đảng viên
khiếu nại kỷ luật) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- …………………….{để b/cáo}
- Như điều 3;
- Lưu HS- VP.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

…………………………….
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…
PHIẾU LẤY Ý KIẾN

về mức độ xử lý kỷ luật khi giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng đối với
đồng chí …………………………………………………………….
1. Giữ nguyên hình thức kỷ luật đã xử lý:…………………
2. Thay đổi hình thức kỷ luật…………………………
+ Không kỷ luật:………………………………………..
+ Khiển trách:………………………………………
+ Cảnh cáo:………………………………………
+ Cách chức: (Nêu tất cả các chức vụ về Đảng đang giữ)
-

………………………………………….

-

……………………………………………

-

…………………………………………….

+ Khai trừ:……………………………………………….

(Ghi chú: Nếu đồng ý với hình thức gì thì đánh dấu X vào ô tương ứng. Riêng trường hợp
cách chức: nếu ý kiến đồng ý cách bao nhiêu chức thì đánh dấu X vào bấy nhiêu ô tương ứng).

Mẫu 5-2
ỦY BAN KIỂM TRA…......
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA ..........., ngày… tháng … năm 200…
BÁO CÁO

việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật của đồng chí………,
chức vụ, nơi công tác của đảng viên.
I/ Sơ yếu lý lịch (người khiếu nại).
- Họ và tên:
Bí danh;
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
- Dân tộc
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ chính trị:
- Ngày vào Đảng
- Ngày chính thức:
- Quá trình công tác:
- Khen thưởng:
- Kỷ luật: kỷ luật trước đây, có bao nhiêu lần bị thi hành kỷ luật đề ghi cả, ghi rõ hình thức
kỷ luật, ngày quyết định, lý do, cấp thi hành kỷ luật.
II/ Tóm tắt nội dung khiếu nại:
- Hình thức kỷ luật đã bị xử lý, tổ chức thi hành kỷ luật, quyết định số….ngày….. Lý do kỷ
luật.
- Tóm tắt nội dung khiếu nại.
III/ Kết quả thẩm tra, xác minh.
- Đối chiếu với từng điểm mà người khiếu nại đã nêu ra để làm rõ và kết luận từng việc cụ thể.

- Ủu điểm, khuyết điểm của người khiếu nại từ khi bị thi hành kỷ luật đến nay.
IV/ Nhận xét và đề nghị.
Ghi tóm tắt nhận xét của chi bộ, cấp ủy cấp dưới đã quyết định kỷ luật và giải quyết khiếu
nại (nếu có) trước đây.
Ý kiến nhận xét và đề nghị của đoàn (tổ) giải quyết thư khiếu nại
T/M ĐOÀN (TỔ) GIẢI QUYẾT THƯ KHIẾU NẠI

Mẫu 5-3
……………………………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ỦY BAN KIỂM TRA
*
..........., ngày… tháng … năm 200…
Số
- QĐ/KT

QUYẾT ĐỊNH
việc giải quyết thư khiếu nại kỷ luật của đồng chí………………
(họ tên và địa chỉ)
- Căn cứ Chương VIII, Điều lệ Đảng (khóa X);
- Xét thư khiếu nại của đồng chí…………….khiếu nại về việc bị Ban Thường
vụ……….thi hành kỷ luật bằng hình thức …………….(Quyết định số , ngày…………..);
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra……nhận thấy
* Nếu nhất trí với quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ…..thì chỉ cần ghi: Đồng chí…..đã
vi phạm như Quyết định số…., ngày….tháng….năm của Ban Thường vụ…..đã nêu. Hình thức kỷ
luật ….đối với đồng chí…..là thỏa đáng.
* Nếu không nhất trí với quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ…..thì phải ghi tóm tắt nội
dung vi phạm mà Ủy ban Kiểm tra…..đã kết luận. Chú ý làm rõ những điểm khác với nội dung
quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ…..và ghi thêm nội dung sau đây: Xét thấy đồng chí ….đã
vi phạm phải thi hành kỷ luật nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức…..
* Nếu thấy vi phạm chưa đến mức phải thi hành kỷ luật thì ghi: chưa đến mức phải thi
hành kỷ luật.
ỦY BAN KIỂM TRA………
QUYẾT ĐỊNH
1- Nếu nhất trí với hình thức kỷ luật do Ban Thường vụ….kết luận thì ghi: Chuẩn y hình
thức kỷ luật ……đối với đồng chí……
* Nếu không nhất trí với hình thức kỷ luật do Ban Thường vụ….kết luận thì ghi: Thay đổi
hình thức kỷ luật ……bằng hình thức ……..đối với đồng chí……..
* Nếu xóa bỏ hình thức kỷ luật do Ban Thường vụ….đã quyết định thì ghi: Xóa bỏ hình
thức kỷ luật ……đối với đồng chí mà Ban Thường vụ….đã quyết định.
2- Ban Thường vụ………, đồng chí……….thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- …………………….{để b/cáo}
- Như điều 2 (để thi hành);
- Lưu HS- VP.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

Mẫu 5-4
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

………………………………………….

ỦY BAN KIỂM TRA
*

BIÊN BẢN CÔNG BỐ
Quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật của
đồng chí………………, chức vụ………………,đơn vị……………..
- Căn cứ Quy chế làm việc số, ngày ….. của UBKT …… ;
- Được sự ủy quyền (nếu được TCĐ cấp giải quyết khiếu nại ủy quyền)
Hôm nay vào lúc……giờ, ngày tháng
năm , tại ………..
Thành phần tham dự gồm có:
* Đại diện cấp quyết định giải quyết khiếu nại:
1. Đ/c………………………………..
2. Đ/c……………………………….
* Đại diện TCĐ quản lý đảng viên khiếu nại:
1. Đ/c………………………………………
2. Đ/c………………………………………
* Đảng viên khiếu nại kỷ luật:
Đ/c………………………………………….
* Người ghi biên bản
Nội dung:
+ Đồng chí………………thay mặt UBKT …(hoặc được ủy nhiệm của ……) đọc quyết
định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật số…..ngày…./… /….của (cấp giải quyết) đối với đồng chí
(đảng viên khiếu nại)……
+ Ý kiến của đại diện cấp ủy quản lý đảng viên khiếu nại kỷ luật…………
+ Ý kiến của đảng viên khiếu nại kỷ luật…………………………………
+ Ý kiến của đại diện UBKT …..……(hoặc được ủy nhiệm của ……)
Biên bản kết thúc vào hồi…….giờ, ngày…..tháng …..năm…. đã đọc lại cho những người
có mặt cùng nghe và nhất trí ký tên.
Biên bản được lập thành …. bản và được giao………..
Người ghi biên bản

Đại diện cấp ủy
quản lý ĐV khiếu nại

Đảng viên khiếu nại

T/M(cấp QĐ)…….

Mẫu 6-1
……………………………….
ỦY BAN KIỂM TRA
*
Số
- QĐ/KT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

QUYẾT ĐỊNH
kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với
(tổ chức đảng được kiểm tra)………………...
- Căn cứ Điều 32, 33 Chương VII Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (khóa X) quy định về
nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra các cấp và Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24-112006 của Bộ Chính trị;
- Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm ……của UBKT....
ỦY BAN KIỂM TRA…………………..
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với (tổ chức
đảng được kiểm tra)………...………., gồm các đồng chí:
1. Đ/c………………………………………… Trưởng đoàn (tổ trưởng)
2. Đ/c………………………………………… Thành viên
3. Đ/c………………………………………… Thành viên
Điều 2: Nội dung kiểm tra.
1. Kiểm tra việc thực hiện phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ
luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm;
2. Kiểm tra việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng;
3. Xem xét các vụ kỷ luật đã được xử lý có dấu hiệu xử lý không đúng mức, các vụ vi
phạm đến mức phải xử lý nhưng không xử lý;
4. Kiểm tra việc chấp hành các quyết định, chỉ thị, thông báo của tổ chức đảng cấp trên có
liên quan đến việc thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng.
+ Mốc thời gian kiểm tra: Từ …………… đến …………..
+ Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày tháng
năm
Điều 3: Giao cho Đoàn (tổ) kiểm tra có nhiệm vụ lập kế hoạch về thời gian, xác định nội
dung cụ thể để tiến hành kiểm tra theo quy định và báo cáo Ủy ban Kiểm tra …..xem xét, kết
luận.
Tổ chức đảng được kiểm tra xây dựng báo cáo việc thi hành kỷ luật trong Đảng (bằng văn
bản) theo nội dung kiểm tra. Các tổ chức đảng, các cơ quan và cá nhân liên quan có trách nhiệm
cung cấp hồ sơ, tài liệu yêu cầu của đoàn (tổ).
Điều 4: Tổ chức đảng được kiểm tra, các tổ chức đảng có liên quan, các đồng chí có tên tại
điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- …………………….{để b/cáo}
- Như điều 4;
- Lưu HS- VP.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

Mẫu 6-2
ỦY BAN KIỂM TRA…………..
ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…
KẾ HOẠCH

kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với
(tổ chức đảng được kiểm tra)………………………………………..
Thực hiện Quyết định số….., ngày tháng năm …..của Ủy ban Kiểm tra……..về việc
kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với (tổ chức đảng được kiểm tra).
Đoàn (tổ) kiểm tra lập kế hoạch kiểm tra cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm giúp cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra được
kiểm tra đánh giá đúng thực trạng để kịp thời phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm và các
khuynh hướng không đúng trong việc thi hành kỷ luật của Đảng, bảo đảm việc thi hành kỷ luật
đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định.
- Kiểm tra theo đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; đảm bảo tính trung thực, khách
quan, chính xác và thực hiện đúng quy trình, thời gian theo kế hoạch.
II. Nội dung kiểm tra. (nêu cụ thể về những nội dung kiểm tra sau)
- Kiểm tra việc thực hiện phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ
luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm;
- Kiểm tra việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng;
- Xem xét các vụ kỷ luật đã được xử lý có dấu hiệu xử lý không đúng mức, các vụ vi phạm
đến mức phải xử lý nhưng không xử lý;
- Kiểm tra việc chấp hành các quyết định, chỉ thị, thông báo của tổ chức đảng cấp trên có
liên quan đến việc thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng.
III. Thời gian và phương pháp tiến hành.
A. Thời gian: Bắt đầu từ ……..đến……………………
B. Phương pháp tiến hành:
1. Thường trực UBKT và Đoàn (tổ) làm việc với tổ chức đảng được kiểm tra để thông báo
quyết định, kế hoạch kiểm tra, thống nhất lịch trình tiến hành (dự kiến đi kiểm tra một số tổ chức
đảng cấp dưới của tổ chức đảng được kiểm tra). Hướng dẫn chuẩn bị nội dung báo cáo tự kiểm
tra bằng văn bản về những nội dung kiểm tra v à quy định thời hạn gửi báo cáo cho đoàn (tổ) kiểm
tra; yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan và cử cán bộ phối hợp kiểm tra.
2. Đoàn (tổ) kiểm tra thu thập tài liệu, hồ sơ về thi hành kỷ luật, hồ sơ giải quyết khiếu nại
và giải quyết tố cáo (trong mốc thời gian kiểm tra); đồng thời đi kiểm tra một số tổ chức đảng cấp
dưới (theo dự kiến đã thống nhất).
3. Tổ chức hội nghị nghe báo cáo việc thi hành kỷ luật trong Đảng của tổ chức đảng được
kiểm tra (có thể tham gia ý kiến để báo cáo được đầy đủ và đảm bảo theo yêu cầu về nội dung
kiểm tra).

4. Đoàn (tổ) kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ. Tổng hợp tình
hình, dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. (có thể báo cáo dự thảo với UBKT chuyên trách hoặc
thường trực UBKT trước khi thông qua dự thảo báo cáo với tổ chức đảng được kiểm tra).
5. Đoàn (tổ) kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra với tổ chức đảng được
kiểm tra. Trường hợp có vi phạm đến mức phải xử nhưng cấp dưới không xử ký thì đại diện
UBKT gặp để nghe đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến trước khi trình UBKT xem xét, quyết
định.
6. Đoàn (tổ) kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra để UBKT cấp mình xem xét, kết luận.
Nơi nhận:
- UBKT cấp mình;
- Tổ chức đảng được kiểm tra;
- Thành viên Đoàn (tổ) kiểm tra;
- Lưu.

T/M ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

Mẫu 6-3
ỦY BAN KIỂM TRA.
ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

BÁO CÁO
kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng
đối với (tổ chức đảng được kiểm tra)………..
……..
- Căn cứ điều 32, Chương VII Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quyết định số 10QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thực hiện Quyết định số…..ngày…..tháng….năm của UBKT…..về kiểm tra việc thi hành
kỷ luật trong Đảng đối với (tổ chức đảng được kiểm tra).
Đoàn kiểm tra xin báo cáo kết quả kiểm tra như sau:
A/ Đặc điểm tình hình.
Trình bày nhiệm vụ của Đảng bộ……., tình hình bộ máy tổ chức của Đảng bộ. Tình hình
phân loại tổ chức đảng và đảng viên. Những thuận lợi, khó khăn về việc thi hành kỷ luật trong
Đảng trong mốc thời gian được kiểm tra.
B/ Kết quả kiểm tra.
I- Tình hình thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên.
Trong mốc thời gian kiểm tra, toàn Đảng bộ đã tiến hành xem xét xử lý kỷ luật…. tổ chức
đảng, ….đảng viên. (phân tích số liệu kỷ luật từng năm để có đánh giá tăng, giảm). Trong đó:
- Cấp quyết định xử lý kỷ luật:
- Hình thức kỷ luật đã áp dụng (tính ra %)………………………………..
(trong số bị xử lý kỷ luật, có xử lý bằng pháp luật, hành chính nếu có).
- Cấp ủy viên các cấp …..%
- Nội dung vi phạm chủ yếu:……………………………………….
- Về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng trong mốc kiểm tra:
II- Nhận xét chung.
1. Về ưu điểm:
Căn cứ vào hồ sơ thi hành kỷ luật và đi thực tế một số tổ chức đảng trong Đảng
bộ………để đánh giá những mặt ưu điểm trong việc thực hiện:
- Phương hướng;
- Phương châm;
- Nguyên tắc, thủ tục.
2. Về khuyết điểm:
Nêu rõ những khuyết điểm, tồn tại trong việc thi hành kỷ luật: phương hướng, phương
châm, nguyên tắc thủ tục.
3. Nguyên nhân ưu điểm:
4. Nguyên nhân khuyết điểm:

III. Những kiến nghị đề xuất của tổ chức đảng được kiểm tra.
IV. Nhận xét và đề nghị.
a. Nhận xét:
Từ kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng của (tổ chức đảng được kiểm tra) để
có nhận xét tổng quát.
b. Đề nghị cụ thể:
Trên cơ sở những tồn tại đã nêu trên, đề nghị về những biện pháp phát huy ưu điểm, khắc
phục khuyết điểm (đề nghị nâng hoặc giảm hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên bị
xử lý kỷ luật nếu có) đối với việc thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ được kiểm tra.
T/M ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

Mẫu 6-4
ĐẢNG UỶ…………….………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ỦY BAN KIỂM TRA
*
..........., ngày… tháng … năm 200…
Số
- TB/KT

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA…….

về kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với
(tổ chức đảng được kiểm tra)………………..
- Căn cứ Điều 32, 33 Chương VII Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (khóa X); Quyết định
số 25-QĐ/TW, ngày 24-11-2006 của Bộ Chính trị và Quy chế làm việc của
UBKT…………………..
- Căn cứ Quyết định số , ngày …về việc kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với
(tổ chức đảng được kiểm tra)
Sau khi nghe Đoàn (tổ) kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra tại phiên họp ngày…..của
UBKT….. (có báo cáo kèm theo), ủy ban Kiểm tra………thống nhất kết luận như sau:
1. Về ưu điểm: Đối chiếu với nội dung kiểm tra để nêu rõ đúng, sai, hoặc vi phạm (nếu có) và
nguyên nhân ưu, khuyết điểm của tổ chức đảng được kiểm tra
2. Về khuyết điểm
3. Kiến nghị và xử lý (nếu có)
Để khắc phục khuyết điểm, Ủy ban kiểm tra…..yêu cầu (tổ chức đảng được kiểm tra) thực
hiện nghiêm túc những vấn đề sau:
-……………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………….
- (Đề nghị nâng hoặc giảm hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên bị xử lý kỷ
luật nếu có) đối với việc thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ được kiểm tra.
Căn cứ Điều 32 Điều lệ Đảng (khóa X) và quy chế làm việc của UBKT……. UBKT thông
báo để (tổ chức đảng được kiểm tra) biết, chấp hành; đồng thời báo cáo kết quả khắc phục khuyết
điểm về UBKT……..trước ngày…….
Nơi nhận:
- Tổ chức đảng và UBKT cấp trên {để b/cáo}
- Tổ chức đảng được kiểm tra
- Lưu HS- VP.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

Mẫu 7-1
ĐẢNG UỶ…………….…….
ỦY BAN KIỂM TRA
*
Số
- QĐ/KT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

QUYẾT ĐỊNH
kiểm tra tài chính cấp ủy cấp dưới đối với (tổ chức đảng được kiểm tra).
- Căn cứ Điều 32, 33 Chương VII Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (khóa X) quy định về
nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra các cấp và Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24-112006 của Bộ Chính trị;
- Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm ……của UBKT....
ỦY BAN KIỂM TRA…………………..QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra tài chính cấp ủy cấp dưới đối với (tổ chức đảng được
kiểm tra) gồm các đồng chí:
1. Đ/c………………………………………… Trưởng đoàn (tổ trưởng)
2. Đ/c………………………………………… Thành viên
3. Đ/c………………………………………… Thành viên
Điều 2: Nội dung kiểm tra.
1. Kiểm tra việc ban hành các chủ trương, quy định, quyết định về tài chính của cấp ủy.
2. Việc chấp hành và chỉ đạo các tổ chức đảng cấp dưới (cơ quan tài chính của cấp ủy, các
ban và cấp ủy cấp dưới) chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách, chế độ, nguyên
tắc về tài chính của Đảng và Nhà nước; Việc thực hiện các nguyên tắc thu chi, lập, phê duyệt dự
toán, cấp phát, phê duyệt quyết toán, sử dụng tài chính, tài sản….
3. Việc chấp hành các quy định của Luật kế toán, Luật ngân sách nhà nước, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực…; việc chấp hành các quy định về chế độ kế
toán, chứng từ; việc kiểm tra tài chính đối với tổ chức đảng trực thuộc; kiểm tra việc ủy quyền cho
cơ quan tài chính làm chủ sở hữu tài sản của Đảng. (tùy tình hình để chọ nội dung kiểm tra có
trọng tâm, trọng điểm)
- Mốc thời gian kiểm tra: Từ …………… đến …………..
- Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày tháng
năm
Điều 3: Giao cho Đoàn (tổ) kiểm tra có nhiệm vụ lập kế hoạch về thời gian, xác định nội
dung cụ thể để tiến hành kiểm tra theo quy định và báo cáo Ủy ban Kiểm tra …..xem xét, kết
luận.
Tổ chức đảng được kiểm tra xây dựng báo cáo (bằng văn bản) theo nội dung kiểm tra. Các
tổ chức đảng, các cơ quan và cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu yêu cầu
của đoàn (tổ).
Điều 4: Tổ chức đảng được kiểm tra, các tổ chức đảng có liên quan, các đồng chí có tên tại
điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
T/M ỦY BAN KIỂM TRA
- …………………….{để b/cáo}
- Như điều 4;
- Lưu HS- VP.

Mẫu 7-2
UỶ BAN KIỂM TRA………………..
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA
..........., ngày… tháng … năm 200…
*
KẾ HOẠCH
kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới đối với
(tổ chức đảng được kiểm tra)
Thực hiện quyết định số….., ngày tháng…năm …..của UBKT……..về việc kiểm tra tài
chính của cấp ủy cấp dưới đối với (tổ chức đảng được kiểm tra)
Đoàn (tổ) kiểm tra lập kế hoạch kiểm tra cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
Qua kiểm tra để đánh giá được những ưu điểm, khuyết điểm trong việc thực hiện nguyên
tắc, chế độ, chủ trương, chính sách và công tác quản lý tài chính của Đảng, Nhà nước nhằm giúp
cho đơn vị phát huy những mặt tích cực, sửa chữa những thiếu sót tồn tại, đồng thời tham mưu
cho Cấp ủy……. trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tài chính, ngân sách của Đảng ngày càng tốt
hơn, góp phần đưa công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng đi vào nề nếp, có hiệu quả, đáp
ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ của cấp ủy
Tổ chức đảng được kiểm tra cần tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn (tổ) kiểm tra trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ các văn bản và tài liệu có liên quan theo yêu cầu của
Đoàn (tổ).
Kiểm tra theo đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; đảm bảo tính trung thực, khách
quan, chính xác và thực hiện đúng quy trình, thời gian theo kế hoạch.
II. Nội dung kiểm tra:
(Xác định rõ, cụ thể từng nội dung cần kiểm tra theo Quyết định kiểm tra).
III. Thời gian và phương pháp tiến hành.
A. Thời gian: Bắt đầu từ ……..đến……………………

B. Phương pháp tiến hành:
1- Thường trực UBKT …… , Đoàn (tổ) kiểm tra làm việc với Thường trực, Lãnh đạo Văn
phòng cấp ủy, đại diện UBKT ……. để thông báo quyết định và kế hoạch kiểm tra- Thống nhất
lịch công tác (dự kiến đi kiểm tra một số tổ chức đảng cấp dưới của tổ chức đảng được kiểm tra).
Hướng dẫn chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về những nội dung kiểm tra; yêu cầu cung cấp tài liệu
và phối hợp kiểm tra.
2. Đoàn (tổ) kiểm tra thu thập tài liệu, đi kiểm tra một số tổ chức đảng cấp dưới (theo dự
kiến đã thống nhất).
3. Tổ chức hội nghị nghe báo cáo tự kiểm tra của tổ chức đảng được kiểm tra (có thể tham
gia ý kiến để báo cáo tự kiểm tra được đầy đủ và đảm bảo theo yêu cầu về nội dung kiểm tra.
4. Đoàn (tổ) kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ. Tổng hợp tình
hình, dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. (có thể báo cáo dự thảo với UBKT chuyên trách hoặc
thường trực UBKT trước khi thông qua dự thảo báo cáo với tổ chức đảng được kiểm tra).

5. Đoàn (tổ) kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra với Tổ chức đảng được
kiểm tra.
6. Đoàn (tổ) kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra để UBKT cấp mình xem xét, kết luận.
Đề nghị cấp ủy, Văn phòng cấp ủy….chuẩn bị nội dung báo cáo, bố trí cán bộ, kế toán sắp
xếp tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán và bố trí thời gian để việc kiểm tra tiến hành thuận lợi, đạt
kết quả tốt.
T/M ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

Mẫu 7-3
………………………………………
ỦY BAN KIỂM TRA
*
Số -TB/KT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA
về kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới đối với
…………………….
- Căn cứ Điều 32, 33 Chương VII Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (khóa X); Quyết định
số 25-QĐ/TW, ngày 24-11-2006 của Bộ Chính trị và Quy chế làm việc của
UBKT…………………..
- Căn cứ Quyết định số , ngày …….về việc kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới đối với
(tổ chức đảng được kiểm tra)
Sau khi nghe Đoàn (tổ) kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra tại phiên họp ngày…..của
UBKT….. (có báo cáo kèm theo), ủy ban Kiểm tra………thống nhất kết luận như sau:
1. Về ưu điểm: Đối chiếu với nội dung kiểm tra để nêu rõ đúng, sai, hoặc vi phạm (nếu có)
và nguyên nhân ưu, khuyết điểm của tổ chức đảng được kiểm tra
2. Về khuyết điểm
3. Kiến nghị và xử lý (nếu có)
Để khắc phục khuyết điểm, Ủy ban kiểm tra…..yêu cầu (tổ chức đảng được kiểm tra) thực
hiện nghiêm túc những vấn đề sau:(Căn cứ theo tình hình thực tế phát sinh trong quá trình kiểm
tra để kiến nghị đề xuất đối với từng cấp)
-……………………………………………………………………………
Căn cứ Điều 32 Điều lệ Đảng (khóa X) và quy chế làm việc của UBKT……. UBKT thông
báo để (tổ chức đảng được kiểm tra) biết, chấp hành; đồng thời báo cáo kết quả khắc phục về
UBKT……..trước ngày…….
Nơi nhận:
- Tổ chức đảng và UBKT cấp trên {để b/cáo}
- Tổ chức đảng được kiểm tra
- Lưu HS- VP.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

Mẫu 8-1
ĐẢNG UỶ………..………….
ỦY BAN KIỂM TRA
*
Số
- QĐ/KT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

QUYẾT ĐỊNH
thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra tài chính đối với cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp
(bộ phận ngân sách đảng thuộc văn phòng cấp ủy)
- Căn cứ Điều 32, 33 Chương VII Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (khóa X) quy định về
nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra các cấp và Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24-112006 của Bộ Chính trị;
- Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm ……của UBKT....
ỦY BAN KIỂM TRA…………………..
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra tài chính đối với cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp,
gồm các đồng chí:
1. Đ/c………………………………………… Trưởng đoàn (tổ trưởng)
2. Đ/c………………………………………… Thành viên
3. Đ/c………………………………………… Thành viên
Điều 2: Nội dung kiểm tra.
1. Kiểm tra việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, chế độ, chính sách
về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của đảng và Nhà nước trong quá trình hoạt động tài chính
theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Việc chấp hành sự chỉ đạo, các chủ trương, quy định, quyết định của cấp ủy cấp mình và
cơ quan tài chính cấp ủy cấp trên.
3. Việc tham mưu cho cấp ủy quyết định các chủ trương, chính sách, chế độ thu chi, quản
lý tài chính và tài sản của đảng; giúp cấp ủy lập dự toán ngân sách, quản lý thực hiện ngân sách,
báo cáo phê duyệt thanh quyết toán tài chính
4. Việc chấp hành các quy định của Luật kế toán, Luật ngân sách nhà nước…; Việc hướng
dẫn và kiểm tra về nghiệp vụ công tác tài chính đối với cơ quan tài chính cấp ủy cấp dưới; việc
thực hiện chức trách được ủy nhiệm chủ sở hữu tài sản của đảng do cấp ủy giao. (tùy tình hình để
chọ nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm)
- Mốc thời gian kiểm tra: Từ …………… đến …………..
- Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày tháng
năm
Điều 3: Giao cho Đoàn (tổ) kiểm tra có nhiệm vụ lập kế hoạch về thời gian, xác định nội
dung cụ thể để tiến hành kiểm tra theo quy định và báo cáo Ủy ban Kiểm tra …..xem xét, kết
luận.
Tổ chức đảng được kiểm tra xây dựng báo cáo (bằng văn bản) theo nội dung kiểm tra. Các
tổ chức đảng, các cơ quan và cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu yêu cầu
của đoàn (tổ).
Điều 4: Tổ chức đảng được kiểm tra, các tổ chức đảng có liên quan, các đồng chí có tên tại
điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
T/M ỦY BAN KIỂM TRA
- …………………….{để b/cáo}
- Như điều 4;

Mẫu 8-2
UỶ BAN KIỂM TRA………………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA
..........., ngày… tháng … năm 200…
KẾ HOẠCH
kiểm tra tài chính đối với cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp
(bộ phận ngân sách đảng thuộc văn phòng cấp ủy)
Thực hiện quyết định số….., ngày tháng năm …..của UBKT……..về việc kiểm tra tài
chính đối với cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.
Đoàn (tổ) kiểm tra lập kế hoạch kiểm tra cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
Qua kiểm tra để đánh giá được những ưu điểm, khuyết điểm trong việc thực hiện nguyên
tắc, chế độ, chủ trương, chính sách và công tác quản lý tài chính của Đảng, Nhà nước; đồng thời
tham mưu cho Cấp ủy cấp mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tài chính, ngân sách của Đảng
ngày càng tốt hơn, góp phần đưa công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng đi vào nề nếp, có
hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ của cấp ủy
Kiểm tra theo đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; đảm bảo tính trung thực, khách
quan, chính xác và thực hiện đúng quy trình, thời gian theo kế hoạch.
II. Nội dung kiểm tra:
(Xác định rõ, cụ thể từng nội dung cần kiểm tra theo Quyết định kiểm tra).
III. Thời gian và phương pháp tiến hành.
A. Thời gian: Bắt đầu từ ……..đến……………………
B. Phương pháp tiến hành:
1- Thường trực UBKT và Đoàn(tổ) kiểm tra làm việc với Thường trực, Lãnh đạo Văn
phòng cấp ủy và bộ phận ngân sách Đảng (thuộc Văn phòng cấp ủy) để thông báo quyết định và
kế hoạch kiểm tra. Thống nhất lịch công tác (dự kiến đi kiểm tra một số cơ quan tài chính cấp
dưới trực tiếp thuộc cấp ủy cùng cấp). Hướng dẫn bộ phận ngân sách đảng (thuộc văn phòng cấp
ủy) chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về những nội dung kiểm tra.
2. Đoàn (tổ) kiểm tra thu thập tài liệu, đi kiểm tra một số cơ quan tài chính cấp dưới trực
tiếp (theo dự kiến đã thống nhất).
3. Tổ chức hội nghị nghe báo cáo tự kiểm tra của Bộ phận ngân sách đảng (thuộc Văn
phòng cấp ủy) có lãnh đạo văn ơphòng cấp ủy cùng dự.
4. Đoàn (tổ) kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ. Tổng hợp tình
hình, dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. (có thể báo cáo dự thảo với UBKT chuyên trách hoặc
thường trực UBKT trước khi thông qua dự thảo báo cáo với tổ chức đảng được kiểm tra).
5. Đoàn (tổ) kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra với Tổ chức đảng được
kiểm tra.
6. Đoàn (tổ) kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra để UBKT xem xét, kết luận.
Đề nghị Bộ phận ngân sách đảng (thuộc văn phòng cấp ủy) chuẩn bị nội dung báo cáo, bố
trí cán bộ, kế toán sắp xếp tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán và bố trí thời gian để việc kiểm tra
tiến hành thuận lợi, đạt kết quả tốt.
T/M ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

Mẫu 8-3
ĐẢNG UỶ……………………………..
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ỦY BAN KIỂM TRA
..........., ngày… tháng … năm 200…
*
Số -TB/KT
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA….

về kiểm tra tài chính đối với cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp
(bộ phận ngân sách Đảng thuộc Văn phòng cấp ủy)
………………………………………………
- Căn cứ Điều 32, 33 Chương VII Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (khóa X); Quyết định
số 25-QĐ/TW, ngày 24-11-2006 của Bộ Chính trị và Quy chế làm việc của
UBKT…………………..
- Căn cứ Quyết định số , ngày …….về việc kiểm tra tài chính đối với cơ quan tài chính
cấp ủy cùng cấp;
Sau khi nghe Đoàn (tổ) kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra tại phiên họp ngày…..của
UBKT….. (có báo cáo kèm theo), UBKT………thống nhất kết luận như sau:
Sau khi nghe Đoàn (tổ) kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra (có báo cáo kèm theo), Ủy ban
Kiểm tra………cơ bản nhất trí nội dung báo cáo, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:
1- Về ưu điểm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2- Về khuyết điểm tồn tại:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Đối chiếu với nội dung kiểm tra để nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của tổ
chức đảng được kiểm tra.
Để khắc phục khuyết điểm, Ủy ban kiểm tra…..đề nghị Bộ phận ngân sách đảng (thuộc
văn phòng cấp ủy) thực hiện nghiêm túc những vấn đề sau:
(Căn cứ theo tình hình thực tế phát sinh trong quá trình kiểm tra để kiến nghị đề xuất đối
với từng cấp)
Theo Quy chế làm việc của UBKT…., xin thông báo để (tổ chức đảng được kiểm tra) biết,
chấp hành và báo cáo kết quả về UBKT…..trước ngày…….
Nơi nhận:
- …………………….{để b/cáo}
- Lãnh đạo văn phòng cấp ủy;
- Bộ phận ngân sách đảng;
- Lưu HS- VP.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

M ẫu 9-1
ỦY BAN KIỂM TRA.
ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

BÁO CÁO
đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí………,
(chức vụ, nơi công tác của đảng viên).
I/ Sơ lược lý lịch đảng viên vi phạm.
- Họ và tên:
Bí danh;
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
- Dân tộc
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ chính trị:
- Ngày vào Đảng
- Ngày chính thức:
- Quá trình công tác:
- Khen thưởng:
- Kỷ luật: trước đây có bao nhiêu lần bị thi hành kỷ luật đề ghi cả, ghi rõ hình thức kỷ luật,
ngày, tháng quyết định, nội dung vi phạm, cấp quyết định.
II/ Nội dung vi phạm:
Trình bày rõ diễn biến, nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân của vi phạm.
III/ Nhận xét và đề nghị.
Ghi nhận xét, đề nghị và biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật của chi bộ, cấp ủy và ủy ban
kiểm tra cấp dưới; ý kiến nhận xét, đề nghị và biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật của ủy ban
kiểm tra cấp mình.

Nơi nhận:
- Tổ chức đảng cấp trên {để b/cáo}
- UBKT cấp mình;
- Lưu HS- VP.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

…………………………….
*

M ẫu 9-2
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

BIÊN BẢN
gặp đảng viên vi phạm trước khi quyết định kỷ luật
đối với đ/c…………………………………
- Căn cứ Khoản 3 - Điều 39 - Điều lệ Đảng CSVN Khoá X.
Vào hồi…..giờ, ngày… tháng….năm….., tại……………….Đại diện (tổ chức đảng) đã tiến
hành gặp đ/c…………………….., đảng viên vi phạm kỷ luật trước khi tổ chức đảng có thẩm
quyền quyết định kỷ luật.
Thành phần gồm có:
* Đại diện ………………..(TCĐ có thẩm quyền Quyết định kỷ luật)
Đ/c…………………………Chức vụ……………………….
Đ/c…………………………Chức vụ……………………….
* Đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên vi phạm (nếu cần)
* Đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật:
Đ/c…………………Chức vụ…………….Thuộc Đảng bộ…………..
Nội dung làm việc:
Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật đối với đ/c……………….. do Chi
bộ………………………….và các tổ chức đảng cấp dưới đề nghị; kết quả thẩm tra, xác minh
những nội dung cần thiết, đại diện (tổ chức đảng có thẩm quyền QĐ)……………. tiến hành gặp
và nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi quyết định kỷ luật.
1.Đ/c…………………………….đại diện (TCĐ có thẩm quyền QĐ) nêu tóm tắt những nội
dung sai phạm của đ/c…………………., phân tích nguyên nhân, mức độ và tác hại của các sai
phạm; các hình thức kỷ luật do tổ chức đảng cấp dưới đề nghị.
2. Đ/c…………………………….đảng viên vi phạm kỷ luật trình bày ý
kiến………………………………………………………………………………….
- Ý kiến của đại diện (TCĐ có thẩm quyền QĐ):
…………………………………………………………………………………
Buổi gặp và làm việc kết thúc vào hồi…giờ, ngày……tháng……năm…..: biên bản đã đọc
lại cho những người có mặt cùng nghe và nhất trí ký tên./.

Người ghi biên bản

Đại diện cấp ủy
quản lý ĐV vi phạm

Đảng viên vi phạm
kỷ luật

T/M(cấp QĐ)…….

M ẫu 9-3

ĐẢNG UỶ……
ỦY BAN KIỂM TRA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

*

BIÊN BẢN CÔNG BỐ
Quyết định kỷ luật đối với đồng chí……………………..
Chức vụ……………………………………….
Đơn vị………………………………………..
- Căn cứ Quy chế làm việc số, ngày ….. của UBKT …… ;
- Được sự ủy quyền (nếu được TCĐ ủy quyền)
Hôm nay vào lúc……giờ, ngày tháng
năm , tại ………..
Thành phần tham dự gồm có:
* Đại diện cấp ra quyết định kỷ luật:
1. Đ/c………………………………..
2. Đ/c……………………………….
* Đại diện TCĐ quản lý đảng viên vi phạm:
1. Đ/c………………………………………
2. Đ/c………………………………………
* Đảng viên vi phạm phải kỷ luật:
Đ/c………………………………………….
* Người ghi biên bản
Nội dung:
+ Đồng chí………………thay mặt UBKT …(hoặc được ủy nhiệm của ……) đọc quyết
định thi hành kỷ luật số…..ngày…./…/….của……………. đối với đồng chí…………………
+ Ý kiến của đại diện cấp ủy quản lý đảng viên bị kỷ luật…………………
+ Ý kiến của đảng viên bị kỷ luật:…………………………………………
+ Ý kiến của đại diện UBKT …..……(hoặc được ủy nhiệm của ……)
Biên bản kết thúc vào hồi…….giờ, ngày…..tháng …..năm…. đã đọc lại cho những người
có mặt cùng nghe và nhất trí ký tên.
Biên bản được lập thành …. bản và được giao………..
Người ghi biên bản

Đại diện cấp ủy
quản lý ĐV bị kỷ luật

Đảng viên bị kỷ luật

T/M(cấp QĐ)…….

…………………………….
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…
PHIẾU BIỂU QUYẾT
đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí…
(Họ tên, chức vụ).

* Về Đảng:
1. Không kỷ luật:………………………………………..
2. Khiển trách:………………………………………
3. Cảnh cáo:………………………………………
4. Cách chức: (Trường hợp đảng viên giữ nhiều chức vụ thì ghi đầy đủ chức vụ khi vi
phạm và hiện tại)
-

………………………………………….

-

……………………………………………

-

…………………………………………….

5. Khai trừ:……………………………………………….
* Đề nghị thi hành kỷ luật về chính quyền:
+ Khiển trách:………………………………………
+ Cảnh cáo:………………………………………
+ Cách chức: (Căn cứ vào chức vụ về chính quyền mà đảng viên đó giữ hiện tại để xem xét
bỏ phiếu)
-

………………………………………….

-

……………………………………………

-

…………………………………………….

(Ghi chú: Nếu đồng ý với hình thức gì thì đánh dấu X vào ô tương ứng, hình thức nào
không đồng ý thì để trống. Riêng trường hợp cách chức: nếu ý kiến đồng ý cách bao nhiêu chức
thì đánh dấu X vào bấy nhiêu ô tương ứng. Nếu đảng viên thường, không giữ chức vụ thì không
cần ghi mục cách chức).

…………………………….
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

PHIẾU BIỂU QUYẾT
đề nghị thi hành kỷ luật qua kiểm tra KCDHVP đối với đ/c ..…..
(Họ tên, chức vụ).
* Về Đảng:
1. Không kỷ luật:………………………………………..
2. Khiển trách:………………………………………
3. Cảnh cáo:………………………………………
4. Cách chức: (Trường hợp đảng viên giữ nhiều chức vụ thì ghi đầy đủ chức vụ khi vi
phạm và hiện tại)
-

………………………………………….

-

……………………………………………

-

…………………………………………….

5. Khai trừ:……………………………………………….
* Đề nghị thi hành kỷ luật về chính quyền:
+ Khiển trách:………………………………………
+ Cảnh cáo:………………………………………
+ Cách chức: (Căn cứ vào chức vụ về chính quyền mà đảng viên đó giữ hiện tại để xem xét
bỏ phiếu)
-

………………………………………….

-

……………………………………………

-

…………………………………………….

(Ghi chú: Nếu đồng ý với hình thức gì thì đánh dấu X vào ô tương ứng, hình thức nào
không đồng ý thì để trống. Riêng trường hợp cách chức: nếu ý kiến đồng ý cách bao nhiêu chức
thì đánh dấu X vào bấy nhiêu ô tương ứng. Nếu đảng viên thường, không giữ chức vụ thì không
cần ghi mục cách chức).

…………………………….
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

PHIẾU BIỂU QUYẾT
đề nghị thi hành kỷ luật qua giải quyết tố cáo đối với đ/c ..…..
(Họ tên, chức vụ).

* Về Đảng:
1. Không kỷ luật:………………………………………..
2. Phải xử lý kỷ luật ………………………………….
* Đề nghị thi hành kỷ luật về chính quyền:
1. Không kỷ luật:………………………………………..
2. Phải xử lý kỷ luật ………………………………….
(Ghi chú: Nếu đồng ý với hình thức gì thì đánh dấu X vào ô tương ứng, hình thức nào
không đồng ý thì để trống.)

…………………………….
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỀ NGHỊ THI HÀNH KỶ LUẬT
Qua kiểm tra KCDHVP đối với (tổ chức đảng)
…………………………………………………………….

+ Không kỷ luật:………………………………………..
+ Khiển trách:………………………………………….
+ Cảnh cáo:…………………………………………….
+ Giải tán………………………………………………….

(Ghi chú: Nếu đồng ý với hình thức gì thì đánh dấu X vào ô tương ứng). .

…………………………….
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày… tháng … năm 200…
PHIẾU BIỂU QUYẾT
đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng.
(Nêu ró tên tổ chức đảng).

+ Không kỷ luật:………………………………………..
+ Khiển trách:………………………………………
+ Cảnh cáo:………………………………………
+ Giải tán:……………………………………………….

(Ghi chú: Nếu đồng ý với hình thức gì thì đánh dấu X vào ô tương ứng, hình thức nào
không đồng ý thì để trống).

ĐẢNG ỦY DÂN CHÍNH ĐẢNG
ĐẢNG UỶ …….....
*
Số …-QĐ/ĐU...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày ... tháng.... năm 200...
QUYẾT ĐỊNH

thi hành kỷ luật đối với đồng chí.................., (chức vụ đảng, CV chính quyền, sinh hoạt tại......)
tỉnh Thừa Thiên Huế.
----

- Căn cứ Chương VIII Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa X,
- Căn cứ Biên bản họp .......... ngày .........của…, về việc....
- Xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của UBKT Đảng ủy..., Chi bộ… tỉnh Thừa Thiên Huế và
bản tự kiểm điểm của đồng chí ............,
Nhận thấy:
Với cương vị là ....(chức vụ đảng, CV chính quyền) thuộc chi bộ, đảng bộ.... tỉnh Thừa
Thiên Huế , nhưng đồng chí đã …. Như vậy đồng chí vi phạm “….” của Đảng và Nhà nước .......
Sai phạm của đồng chí làm ... ảnh hưởng đến uy tín của người đảng viên và của tổ chức
Đảng trong việc vận động, giáo dục đảng viên, cán bộ công chức chấp hành các chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
ĐẢNG ỦY ...................
QUYẾT ĐỊNH
1. Thi hành kỷ luật bằng hình thức ....... đối với đồng chí ........................
2. Chi bộ...… tỉnh Thừa Thiên Huế và đồng chí ......... chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này./.
Nơi nhận:
- UBKT (cấp trên)...;
- Ban TVĐU (cấp trên)......;
- Ban Tổ chức Đảng uỷ (cấp trên)
- Như Điều 2; để thi hành
- Lưu HSĐU.

để

T/M ĐẢNG UỶ
............................

báo cáo

(ký tên đóng dấu)

MẪU 12A đối với đảng viên
ĐẢNG UỶ (cấp trên)
ĐẢNG UỶ(UBKT), CHI UỶ......
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày .... tháng ... năm 200....

BIÊN BẢN
kiểm phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí .......,ghi rõ họ và tên, địa chỉ, chức vụ đảng,
chức vụ chuyên môn) thuộc chi bộ... đảng bộ.....
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 200..., vào hồi .... giờ ... phút, UBKT đảng uỷ cơ sở.......... tại
.... ..., .... đã tiến hành họp bỏ phiếu biểu quyết đè nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí.........
Tổng số dự hội nghị có:
* Đại diện ....(Tổ chức đảng cấp trên):
1- Đồng chí: ................chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể.....
2- Đồng chí: ................chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể.....
Vắng: .............................................................................................................
Có lý do............................................Không có lý do:....................................
* Đại diện ....(Tổ chức đảng cùng cấp):
1- Đồng chí: ................chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể.....
2- Đồng chí: ................chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể.....
Vắng: .............................................................................................................
Có lý do............................................Không có lý do:....................................
II- Nội dung hội nghị:
Hội nghị đã bầu tổ kiểm phiếu gồm:
1- Đồng chí: ....................................................... - Tổ trưởng.
2- Đồng chí: ........................................................ - Thư ký.
2- Đồng chí: ........................................................ - Tổ viên
Số phiếu phát ra: ......... phiếu.
Số phiếu thu về: .......... phiếu.
Số phiếu hợp lệ: .......... phiếu.
Số phiếu không hợp lệ: .....phiếu.
Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
* Về Đảng:
- Không kỷ luật: ……/….. /…….phiếu, bằng ……..%.
- Khiển trách:…….…/….. /…….phiếu, bằng ……..%..
- Cảnh cáo: ……......./….. /…….phiếu, bằng ..........%.
- Cách chức….........../….. /…….phiếu, bằng ..........%.
- Khai trừ: …........…/….. /……. phiếu, bằng ..........%.
* Đề nghị thi hành kỷ luật về chính quyền:.................................................................

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, hội nghị nhất trí đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí
..............., ........ bằng hình thức như sau:
* Về Đảng:...............................................................................................................
* Đề nghị thi hành kỷ luật về chính quyền: .............................................................
Trên đây là kết quả bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật của .....................................
đối với đồng chí .......chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể ................. thuộc đảng bộ, chi
bộ ...........................................
Hội nghi kết thúc vào hồi.............giờ..........ngày .........

CÁC THÀNH VIÊN TỔ
KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên từng người)

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ
tên)

TỔ TRƯỞNG
TỔ KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẢNG UỶ (cấp trên)
CHI BỘ......
*

MẪU 12B đối với đảng viên
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày .... tháng ... năm 200....

BIÊN BẢN
kiểm phiếu thi hành kỷ luật đồng chí ......., ghi rõ họ và tên, địa chỉ, chức vụ đảng, chức vụ
chuyên môn) thuộc chi bộ... đảng bộ.....
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 200..., vào hồi .... giờ ... phút, tại .... ..., Chi bộ đã tiến hành
họp bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí................
Tổng số dự hội nghị có:
* Đại diện ....(Tổ chức đảng cấp trên):
1- Đồng chí: ................chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể.....
2- Đồng chí: ................chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể.....
Vắng: ....................Có lý do......................Không có lý do:....................................
* Đại diện ....(Tổ chức đảng cùng cấp):
1- Đồng chí: ................chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể.....
2- Đồng chí: ................chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể.....
Vắng: ....................Có lý do......................Không có lý do:....................................
II- Nội dung hội nghị:
Hội nghị đã bầu tổ kiểm phiếu gồm:
1- Đồng chí: ....................................................... - Tổ trưởng.
2- Đồng chí: ........................................................ - Thư ký.
2- Đồng chí: ........................................................ - Tổ viên
...................................................................................................
Số phiếu phát ra: ......... phiếu.
Số phiếu thu vào: .......... phiếu.
Số phiếu hợp lệ: .......... phiếu.
Số phiếu không hợp lệ: .....phiếu.
Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
- Không kỷ luật: ……/….. /…….phiếu, bằng ……..%.
- Khiển trách:…….…/….. /…….phiếu, bằng ……..%..
- Cảnh cáo: ……......./….. /…….phiếu, bằng ..........%.
- Cách chức….........../….. /…….phiếu, bằng ..........%.
- Khai trừ: …........…/….. /……. phiếu, bằng ..........%.
Căn cứ kết quả bỏ phiếu, hội nghị nhất trí đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí
..............., ........ bằng hình thức ......................................................................................

Trên đây là kết quả bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí .......chức
vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể ................. thuộc đảng bộ, chi bộ......................
...........................................
Hội nghi kết thúc vào hồi.............giờ..........ngày ......... ./.

CÁC THÀNH VIÊN TỔ
KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên từng người)

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG
TỔ KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

MẪU 12 C đối với tổ chức đảng
ĐẢNG UỶ DÂN CHÍNH ĐẢNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ......
*
..........., ngày .... tháng ... năm 200....

BIÊN BẢN
kiểm phiếu đề nghị thi hành kỷ luật Chi bộ (Chi uỷ).......,
(ghi rõ tên, địa chỉ, tổ chức đảng vi phạm)
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 200..., vào hồi .... giờ ... phút, tại .... ..., Ban Chấp hành
Đảng bộ cơ sở....cơ quan.... đã tiến hành họp bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với
(tên tổ chức đảng vi phạm)...............
Tổng số dự hội nghị có:
1- Đồng chí: ................chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể.....
2- Đồng chí: ................chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể.....
Vắng: ....................Có lý do......................Không có lý do:....................................
II- Nội dung hội nghị: Tiến hành xem xét, bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối
với (tên tổ chức đảng vi phạm)...............
Hội nghị đã bầu tổ kiểm phiếu gồm:
1- Đồng chí: ....................................................... - Tổ trưởng.
2- Đồng chí: ........................................................ - Thư ký.
2- Đồng chí: ........................................................ - Tổ viên
...................................................................................................
Số phiếu phát ra: ......... phiếu.
Số phiếu thu vào: .......... phiếu.
Số phiếu hợp lệ: .......... phiếu.
Số phiếu không hợp lệ: .....phiếu.
Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
- Không kỷ luật: ……/….. /…….phiếu, bằng ……..%.
- Khiển trách:…….…/….. /…….phiếu, bằng ……..%..
- Cảnh cáo: ……......./….. /…….phiếu, bằng ..........%.
- Cách chức….........../….. /…….phiếu, bằng ..........%.
- Khai trừ: …........…/….. /……. phiếu, bằng ..........%.
Căn cứ kết quả bỏ phiếu, hội nghị nhất trí đề nghị thi hành kỷ luật đối với với (tên tổ chức
đảng vi phạm)................., ........ bằng hình thức.............................................................................
Trên đây là kết quả bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với (tên tổ chức đảng vi
phạm)................., ........ ...........................................

Hội nghi kết thúc vào hồi.............giờ..........ngày ......... ./.
THƯ KÝ
THÀNH VIÊN TỔ KIỂM (Ký và ghi rõ họ tên)
PHIẾU
CÁC

(Ký và ghi rõ họ tên từng người)

TỔ TRƯỞNG
TỔ KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẢNG UỶ (cơ sở)......
ỦY BAN KIỂM TRA.
*

M ẫu 10: Kết luận
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày

tháng

năm 200...

KẾT LUẬN
hội nghị Uỷ ban Kiểm tra......................................................
1- Hội nghị thường kỳ Uỷ ban kiểm tra .....lần thứ ...đã họp tại.........(Địa điểm họp), từ
ngày.... tháng .... năm 200... đến ngày......tháng.....năm 200......
Dự hội nghị có: (Ghi họ tên một số đồng chí có liên quan đến hội nghị)
1- Đồng chí: ................chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể.....
2- Đồng chí: ................chức vụ đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể.....
Dưới đây là ý kiến kết luận của đồng chí (họ, tên, chức vụ) chủ toạ hội nghị:
(Ghi thứ tự từng vấn đề Uỷ ban thảo luận và kết luận).
- Nếu hội nghị xem xét, kết luận kiểm tra, giải quyết tố cáo, khiếu nại , xem xét kỷ luật ...
thì ghi rõ ý kiến kết luận đối với từng vụ việc.
3- Kết luận của Uỷ ban kiểm tra đã được đồng chí.....chủ toạ hội nghị thông qua./.
Người ghi biên bản
Ký

Họ và tên

Chủ trì hội nghị
Ký

Họ và tên

MẪU 01
Đơn vị giải quyết:......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO
kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
1- CẤP KIỂM TRA:
UBKT đảng uỷ cơ sở
Chi bộ
Thông báo số:..............................ngày ...../../200...
UBKT kết luận :..............................ngày ...../../200...
2- THÔNG TIN VỀ ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC KIỂM TRA
Họ tên đảng viên .....................................................................................................................................
Đơn vị công tác.......................................................................................................................................
Chức vụ đảng............................................................................................................................................
Chức vụ chính quyền:..........................................................................................................................

Chức vụ đoàn thể............................................................................................................................. ....................
- Cấp quản lý:
Cấp huyện và tương đương
Cấp cơ sở
- Là cấp uỷ viên
Đảng uỷ viên
Chi uỷ viên
- Thuộc lĩnh vực:
Đảng
Nhà nước
Đoàn thể
Lĩnh vực khác
3- NỘI DUNG KIỂM TRA:
Nguyên tắc tập trung dân chủ
C. hành NQ, CT, QĐ của Đảng, CS PL của NN
Đoàn kết nội bộ
Thiếu T. Nhiệm trong thực hiện chức trách, N.vụ
Bao che trù dập
Tham nhũng, lãng phí
Buôn lậu, trốn thuế
Quản lý sử dụng đất đai, nhà đất
Cố ý làm trái
Phẩm chất lối sống

Các vi phạm khác
4- KẾT QUẢ KIỂM TRA:
Đảng viên có vi phạm

Phải thi hành kỷ luật

Đã thi hành kỷ luật

..........., ngày... tháng... năm 200...

Lãnh đạo đơn vị
(Ký ghi rõ họ tên)

Người báo cáo
(Ký ghi rõ họ tên)

MẪU :02
Đơn vị giải quyết:......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO KẾT QUẢ
Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm
1- CẤP KIỂM TRA:
UBKT đảng uỷ DCĐ
UBKT đảng uỷ cơ sở
Thông báo số:..............................ngày ...../../200...
UBKT kết luận :..............................ngày ...../../200...
2- THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐẢNG ĐƯỢC KIỂM TRA
Tên tổ chức đảng.........................................................................................................................
Địa chỉ.........................................................................................................................................
- Thuộc đối tượng:
Đảng uỷ, BTV Đảng uỷ DCĐ và tương đương
Đảng uỷ, BTV Đảng uỷ cơ sở
Chi uỷ, chi bộ
3- NỘI DUNG KIỂM TRA
C. hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, NQ, CT, QĐ của Đảng, CS PL của NN
Việc ra QĐ và T. chức T. hiện QĐ của cấp mình và cấp trên.
Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ
Đoàn kết nội bộ
Thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong đơn vị mình
Nội dung khác
4- KẾT QUẢ KIỂM TRA:
Tổ chức Đảng có vi phạm
Phải thi hành kỷ luật
Đã thi hành kỷ luật

..........., ngày... tháng... năm 200...
Lãnh đạo đơn vị
(Ký ghi rõ họ tên)

Người báo cáo
(Ký ghi rõ họ tên)

MẪU :03
Đơn vị giải quyết:......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO KẾT QUẢ
Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
1- CẤP KIỂM TRA:
UBKT đảng uỷ DCĐ
UBKT đảng uỷ cơ sở
Thông báo số:..............................ngày ...../../200...
UBKT kết luận :..............................ngày ...../../200...
2- THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐẢNG ĐƯỢC KIỂM TRA
Tên tổ chức đảng........................................................................................................................
Địa chỉ........................................................................................................................................
- Thuộc đối tượng:
Đảng uỷ, BTV Đảng uỷ DCĐ và tương đương
Đảng uỷ, BTV Đảng uỷ cơ sở
UBKT đảng uỷ cơ sở
Chi uỷ, chi bộ
3- NỘI DUNG KIỂM TRA
Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra
Việc lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động công tác kiểm ra
4- KẾT QUẢ KIỂM TRA:
TCĐ có chương trình kế hoạch kiểm tra
TCĐ đã tiến hành thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra
TCĐ làm tốt việc lãnh đạo và chỉ đạo công tác kiểm ra
TCĐ chưa làm tốt việc lãnh đạo và chỉ đạo công tác kiểm ra

..........., ngày... tháng... năm 200...
Lãnh đạo đơn vị
(Ký ghi rõ họ tên)

Người báo cáo
(Ký ghi rõ họ tên)

MẪU :04
Đơn vị giải quyết:......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO KẾT QUẢ
Việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới
1- CẤP KIỂM TRA:
UBKT đảng uỷ DCĐ
UBKT đảng uỷ cơ sở
Thông báo số:..............................ngày ...../../200...
UBKT kết luận :..............................ngày ...../../200...
2- THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐẢNG ĐƯỢC KIỂM TRA
Tên tổ chức đảng.........................................................................................................................
Địa chỉ..........................................................................................................................................
- Thuộc đối tượng:
Đảng uỷ, BTV Đảng uỷ DCĐ và tương đương
UBKT Đảng uỷ DCĐ
Đảng uỷ cơ sở
Chi bộ
3- ĐẢNG VIÊN BỊ THKL TRONG MỐC THỜI GIAN KIỂM TRA:
Tổng số: .......................................................................................................................................
Số có khiếu nại sau khi bị kỷ luật:................................................................................................
Đảng viên bị kỷ luật do từng cấp quản lý:
Cấp tỉnh
Cấp huyện (Đảng uỷ DCĐ)
Cấp cơ sở (Đảng uỷ, Chi uỷ cơ sở)
4- KẾT QUẢ KIỂM TRA:
Tổng số đảng viên bị THKL được kiểm tra.
Trong đó:
Không thay đổi hình thức kỷ luật. :...................................................................................
Tăng hình thức kỷ luật:......................................................................................................
Giảm hình thức kỷ luật:......................................................................................................
Xoá hình thức kỷ luật:.........................................................................................................
5- KẾT LUẬN:

Số TCĐ làm tốt việc thi hành kỷ luật:................................................................................
Số bị thi hành kỷ luật không đúng thẩm quyền:.................................................................
Số bị thi hành kỷ luật không đúng nguyên tắc thủ tục:......................................................
Số đảng viên có vi phạm đến mức phải THKL nhưng không THKL:...............................

..........., ngày... tháng... năm 200...
Lãnh đạo đơn vị
(Ký ghi rõ họ tên)

Người báo cáo
(Ký ghi rõ họ tên)

MẪU :05
Đơn vị giải quyết:......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO KẾT QUẢ
Việc thi hành kỷ luật đảng viên
Thông báo số:..............................ngày ...../../200...
UBKT kết luận :..............................ngày ...../../200...
1- THÔNG TIN VỀ ĐẢNG VIÊN BỊ XỬ LÝ KỶ LUẬT.
Họ tên đảng viên ....................................................................................................................
Đơn vị công tác....................................................................................................................
Chức vụ đảng.......................................................................................................................
Chức vụ chính quyền:...........................................................................................................
Chức vụ đoàn thể............................................................................................................................. .............
- Cấp quản lý:
Cấp huyện (Đảng uỷ DCĐ)
Cấp cơ sở (Đảng uỷ, chi uỷ cơ sở)
- Là cấp uỷ viên
Đảng uỷ viên
Chi uỷ viên
- Thuộc lĩnh vực:
Đảng
Nhà nước
Đoàn thể
Lĩnh vực khác
- Hình thức kỷ luật:
Khiển trách
Cảnh cáo
- Đình chỉ sinh hoạt đảng
- Cấp thi hành kỷ luật:
Đảng uỷ, BTV Đảng uỷ DCĐ
Đảng uỷ, BTV Đảng uỷ cơ sở
UBKT Đảng uỷ DCĐ
UBKT đảng uỷ cơ sở
Chi bộ
2- NỘI DUNG VI PHẠM
Chính trị

Cách chức
Khai trừ

Nguyên tắc tập trung dân chủ
C. hành NQ, CT, QĐ của Đảng, CS PL của NN
Đoàn kết nội bộ
Thiếu T. nhiệm
Bao che, trù dập
Tham nhũng, lãng phí
Buôn lậu, trốn thuế
Quản lý sử dụng đất đai, nhà đất
Cố ý làm trái
Phẩm chất lối sống
Các vi phạm khác
Xử lý pháp luật: Trong đó:
Bị phạt tù (kể cả án treo)

Hình thức khác

Xử lý hành chính:
3- SỐ LIỆU LÁY THÊM
Đảng viên của đảng bộ
Đảng viên bị THKL là nữ
Đảng viên bị THKL là dân tộc thiểu số
Đảng viên đưa ra khỏ Đảng bằng hình thức xoá tên, cho rút
..........., ngày... tháng... năm 200...
Lãnh đạo đơn vị
(Ký ghi rõ họ tên)

Người báo cáo
(Ký ghi rõ họ tên)

MẪU :06
Đơn vị giải quyết:......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO KẾT QUẢ
Giải quyết tố cáo tổ chức Đảng
1- CẤP GIẢI QUYẾT:
UBKT Đảng uỷ DCĐ
UBKT đảng uỷ cơ sở
Thông báo số:..............................ngày ...../../200...
UBKT kết luận :..............................ngày ...../../200...
2- TỔ CHỨC ĐẢNG BỊ TỐ CÁO:
Tên tổ chức đảng.........................................................................................................................
Địa chỉ..........................................................................................................................................
Thuộc đối tượng :
Đảng uỷ, BTV Đảng uỷ DCĐ
Đảng uỷ, BTV Đảng uỷ cơ sở
Chi uỷ, chi bộ
3- NỘI DUNG TỐ CÁO:
C. hành NQ, CT, QĐ của Đảng, CS PL của NN
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ
Việc ra QĐ và T. chức T. hiện QĐ của cấp mình và cấp trên
Đoàn kết nội bộ
Bao che, trù dập
Cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm đễ xảy ra sai phạm trong đơn vị.
Các vi phạm khác
5- KẾT LUẬN:
Chưa có cơ sở để kết luận
Tố sai
Tố đúng và đúng một phần.
- Trong đó:
Đúng có vi phạm
Phải thi hành kỷ luật
Đã thi hành kỷ luật
..........., ngày... tháng... năm 200...
Lãnh đạo đơn vị
(Ký ghi rõ họ tên)

Người báo cáo
(Ký ghi rõ họ tên)

