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lê Đảng; Quy chế làm viêc của Ban Chấp hành Trung ương,
Bí thư khoá Xllỳ

số

c,v Quy định
29-ỌĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành
Trung ương thi hành Điêu lệ Đảng;
-

Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp h
Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác
kiếm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng,
Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHƯNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng
1- Quy định này quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với
đảng viên vi phạm Cưong lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy
định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ,
nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế chính trị - xã hội, cơ
quan, đơn vị. Trường họp đảng viên vi phạm những nội dung chưa có trong Quy
định này thì căn cứ vào quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và
vận dụng Quy định này đe xử lý kỷ luật cho phù họp.
2- Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát
hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ
luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của
Nhà nước và những nội dung nêu trong Quy định này.
Điều 2. Nguyên tắc xử lý kỷ luật
1- Tất cá đảng viên đều bình đắns trước kỷ luật của Đảns. Đảng viên ỏ' bât
cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảns, đều phải đưọc xem xét, xử lý kỷ
luật nghiêm minh, kịp thời.
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2- Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm phải thực hiện đúng phương
hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Điều
lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư và của Ưỷ ban Kiểm tra Trung ương.
3- Khi xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, phải căn cứ vào nội
dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng
hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu phê bình và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi
phạm, hậu quả đã gây ra, mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính
Lrị và công tác xây dựng Đảng.
Trong xử lý kỷ luật, phải kết hợp xem xét kết quả tự phê bình và phê bình
với kết quả thấm tra, xác minh của tổ chức đảng để bảo đảm kết luận dân chủ,
khách quan, trung thực, đầy đủ, chính xác. c ầ n làm rõ nguyên nhân, phân biệt
sai lâm, khuyết điêm của đảng viên do trình độ, năng lực hoặc động cơ vì lợi ích
chung hay vì lợi ích cá nhân, cục bộ mà cố ý làm trái; vi phạm nhất thời hay có
hệ thống; đã được giáo dục, nhắc nhở, ngăn chặn nhưng vẫn làm trái; ý thức tự
phê bình và phê bình kém, không tự giác nhận lỗi, không bồi hoàn vật chất đầy
đủ, kịp thời; có hành vi đối phó, gây khó khăn, trở ngại cho việc kiểm tra; phân
biệt đảng viên khởi xướng, tổ chức, quyết định với đảng viên bị xúi giục, lôi
kco, đồng tình làm sai.
4- Hình thức kỷ luật: Đối với đảng viên chính thức gồm: Khiển trách, cảnh
cáo, cách chức, khai trừ; đối với đảng viên dự bị: Khiên trách, cảnh cáo.
Đảng viên vi phạm đến mức khai trừ thì phải khai trừ, không áp dụng hình
thức xoá tên; cấp uỷ viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không
cho thôi giữ chức; đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì kỷ
luật khiến trách hoặc cảnh cáo, không dủ tư cách thì xoá tên trong danh sách
đảng viên.
5- Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình
sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không "xử lý nội bộ"; bị toà án tuyên
phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên thì phải khai trừ; nếu bị xử phạt
băng hình phạt thấp hơn cải tạo không giam giữ hoặc được miễn truy cứu trách
nhiệm hình sự, bị xử phạt hành chính thì tuỳ nội dung, mức độ, tính chất, tác hại,
nguyên nhân vi phạm và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ mà xem xét, thi
hành kỷ luật đảng một cách thích họp.
6- Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các
hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp uỷ
quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức nhà
nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thò’i hạn 30 nçày làm
việc, kê từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật
vê hành chính, đoàn thế (nếu có) theo quy định của CO' quan nhà nước và điều lệ
của đoàn thê.
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Khi các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tố quốc, đoàn thế chính trị - xã hội
đình chỉ công tác, khởi tố bị can hoặc thi hành kỷ luật đối với cán bộ, hội viên,
đoàn viên là đảng viên thì phải thông báo ngay bằng văn bản cho tố chức đảng
quản lý đảng viên đó biết. Chậm nhất là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được
thông báo, tố chức đảng quản lý đảng viên phải xem xét, xử lý kỷ luật vê Đảng.
7- Một nội dung vi phạm chỉ bị xử lý kỷ luật một lần bằng một hình thức
kỷ luật. Trong thời điểm kiểm tra, xem xét xử lý vụ việc, nêu đảng viên có từ hai
nội dung vi phạm trở lên thì xem xét, kết luận từng nội dung vi phạm và quyêt
định chung bằng một hình thức kỷ luật; không tách riêng từng nội dung vi phạm
của đảng viên để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.
8- Trong cùng một vụ việc có nhiều đảng viên vi phạm thì mỗi đảng viên
đều phải bị xử lý kỷ luật về nội dung vi phạm của mình.
9- Tổ chức đảng có thẩm quyền khi thi hành kỷ luật oan, sai đối với đảng
viên phải chủ động thay đổi hoặc huỷ bỏ quyết định đó; nêu tô chức đảng đã
quyết định kỷ luật đối với đảng viên mà tố chức đảng đó có vi phạm trong việc
xem xét, xử lý kỷ luật đến mức phải kỷ luật thì cấp uỷ hoặc ban thường vụ cấp
uỷ cấp trên xem xét, quyết định.
10- Sau một năm, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định
giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai trừ), nếu đảng viên
không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử
lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên hết hiệu lực.
11- Không đưọ’c luân chuyển, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; phong,
tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên đang
được tổ chức đảng có thấm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.
Điều 3. Thòi hiệu xử lý kỷ luật
1- Thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng là thời hạn được quy định trong Quy
định này mà khi hết thời hạn đó thì đảng viên có hành vi vi phạm không bị xử lý
kỷ luật.
a) Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng được quy định như sau:
- 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình
thức khiển trách.
- 10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình
thức cảnh cáo hoặc cách chức.
b) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Nếu
trong thời hạn xử lý kỷ luật được quy định tại Điểm a Khoản này, đảng viên có
hành vi vi phạm mới thì thời hiệu xử ỉý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính lại
kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm mới.
2- Không áp dụng thòi hiệu xử lý kỷ luật đảng đối với những hành vi vi
phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; vi phạm vê chính trị nội bộ;
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về an ninh, quốc phòng, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia và việc sử
dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không họp pháp.
Điều 4. Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng mức kỷ luật đảng
1- Những trường hợp vi phạm cỏ một hoặc một sổ tình tiết sau được xem
xét giảm nhẹ mức kỷ luật:
a) Chủ động báo cáo vi phạm của mình với tổ chức, tự giác nhận khuyết
điểm, vi phạm trước khi bị phát hiện.
b) Chủ động báo cáo, cung cấp thông tin, phản ánh đầy đủ, trung thực về
những người cùng vi phạm.
c) Chủ động khắc phục hậu quả vi phạm và tích cực tham gia ngăn chặn
hành vi vi phạm; tự giác bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.
d) Vi phạm do nguyên nhân khách quan hoặc do bị ép buộc nhưng đã chủ
động báo cáo với tố chức.
đ) Vi phạm do phải thực hiện chủ trưong, quyết định, mệnh lệnh sai trái
của cấp trên.
2- Những trường hợp vi phạm có một hoặc một số tình tiết sau phải xem
xét tăng nặng mức kỷ luật:
a) Đã được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giáo dục, nhắc nhở mà không
sửa chữa.
b) Quanh co, che giấu hoặc không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm.
c) Bao che cho người cùng vi phạm; trù dập, trả thù người đấu tranh, tố
cáo vi phạm hoặc ngưò'i cung cấp chứng cứ vi phạm.
d) Cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; ngăn cản người khác cung cấp
chứng cứ vi phạm; sửa chữa, tiêu huỷ chứng cứ, lập hồ sơ, chứng cứ giả.
đ) Đối phó, cản trở, gây khó khăn, trở ngại trong quá trình kiểm tra, giám
sát, thanh tra, kiếm toán, điều tra, thấm tra, xác minh, thu thập chứng cử vi phạm.
e) Vi phạm do lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, thực hiện chính sách
xã hội và an ninh, quốc phòng.
g) Vi phạm gây thiệt hại vê vật chất phải bồi hoàn nhưng không bồi hoàn,
không khắc phục hậu quả.
h) Vi phạm nhiều lần, có hệ thống, bị xử lý kỷ luật nhiều lần.
i) Vi phạm có tổ chức; là người chủ mưu, khỏi xướng hành vi vi phạm.
k) Ép buộc, vận độnơ, tổ chức, tiếp tay cho người khác cùng vi phạm.
1) Ep buộc, hướng dẫn hoặc tạo điều kiện cho người khác tạo lập tài liệu,
hô sơ, chứng cứ giả; che giấu, sửa chữa, tiêu huỷ chứng cứ, hồ sơ, tài liệu.
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Điêu 5. Các trường họp chưa xem xét, xử lý kỷ luật và không xử lý
kỷ luật
1- Đảng viên vi phạm đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang
măc bệnh hiếm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức, bị ốm nặng đang điều
trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thấm quyền theo quy định của pháp
luật (từ cấp huyện trở lên) xác nhận thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật.
2- Đảng viên vi phạm đã qua đời, tố chức đảng xem xét, kết luận, không
xử lý kỷ luật, trừ trường họp đảng viên đó vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng.
Điều 6. Giải thích từ ngữ
1- Đảng viên vi phạm: Là việc đảng viên không tuân theo hoặc làm trái
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định,
quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, quy định của Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội mà đảng viên là thành viên.
2- Cố ý vi phạm: Là việc đảng viên đã được thông báo, phổ biến, biết về
quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đã nhận thức được hành
vi của mình là vi phạm nhưng vẫn thực hiện.
3- Vô ý vi phạm: Là việc đảng viên không nhận thức được hành vi của
mình có thể gây ra hậu quả nên đã vi phạm hoặc tuy ý thức được hậu quả vê
hành vi của mình nhưng vì quá tự tin cho rằng hậu quả sẽ không xảy ra nên dân
đến vi phạm.
4- Tái phạm: Là việc đảng viên vi phạm đã được kiếm điếm rút kinh
nghiệm hoặc đã bị xử lý kỷ luật nhưng lại vi phạm nội dung đã được kiêm điêm
hoặc bị xử lý.
5- Hậu quả do hành vi vi phạm của đảng viên gây ra:
a) "Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng" là vi phạm có tính chất, mức độ,
tác hại không lớn, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tố chức đảng,
cơ quan, đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt, công tác.
b) "Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng" là vi phạm có tính chất, mức độ,
tác hại lón, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín
của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt, công tác.
c) "Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng" là vi phạm có tính chât, mức
độ, tác hại rất lớn, gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân
dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên
sinh hoạt, công tác.
d) "Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" là vi phạm có tính chất,
mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây phần nộ trong cán bộ,
đáne viên và nhân dân, làm mất tư cách của đảng viên và vai trò lãnh đạo của tô
chức đảne hoặc gây thiệt hại lớn về tài sản, sức khoẻ, tính mạng của người khác.
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6- Thiếu trách nhiệm: Là việc đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ
được giao không đầy đủ; không thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ, thủ tục, quy
trình, quy phạm; không đúng tiêu chuẩn, điều kiện hoặc thòi gian theo quy định
của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công việc cụ thế đó.
7- Buông lỏng quản lý: Là việc đảng viên có trách nhiệm lãnh đạo, quản
lý nhưng không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình,
không châp hành quy định của cấp trên; không ban hành các quyết định, quy
chế, quy định, quy Irình; không có chủ trương, biện pháp lãnh dạo, chỉ dạo, tổ
chức Ihực hiện hoặc đôn đốc, kiếm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện thuộc
phạm vi lãnh đạo, quản lý.
Chương II
VI PHẠM VỀ CHÍNH TRỊ
VÀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, SINH HOẠT ĐẢNG
Điều 7. Vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật bang hình thức khiến trách:
a) Bị người khác xúi giục, lôi kéo, mua chuộc mà có hành vi nói, viết, lưu
trữ, tán phát, xuất bản, cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung trái với
đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b) Phụ hoạ, a dua theo những quan điểm trái với quan điểm của chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân
tộc và chủ nghĩa xã hội; thiếu trách nhiệm trong đấu tranh chống biểu hiện suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự
chuyến hoá" trong nội bộ, chống diễn biến hoà bình.
c) Có biếu hiện dao động, giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng,
không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.
d) Không trung thực trong khai lý lịch, lịch sử bản thân và bổ sung lý lịch
đảng viên.
2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điểu này mà
tái phạm hoặc vi phạm lân đâu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
Irơng các trường hợp sau thì kỷ luật băng hình thức cảnh cảo hoặc cách chức
(nếu có chức vụ):
a)
Bị xúi giục, dụ dỗ hoặc do nhận thức không đúng mà nói, viết, làm trái
hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị,
quyết định, quy định, quy chế, kết luận của ĐảnR, pháp luật của Nhà nước; làm
những việc rnà pháp luật không cho phép.
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b) Xúi giục, kích động, ép buộc người khác nói, viết, lưu giữ, tán phát,
xuất bản, cung cấp những thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung trái Cương lĩnh
chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết
luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
c) Bị dụ dỗ, lôi kéo hoặc bị cưỡng ép tham gia các đảng phái, tổ chức
chính trị hoạt động trái phép.
3Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây
quả rât nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a) Cố ý nói, viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận
vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc.
b) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi
thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng".
c) Cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng,
Nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; truyền thống của dân tộc,
của Đảng và Nhà nước.
d) Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo hoạt động gây nguy
hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
đ) Móc nối, cấu 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 điêm đối lập; vận động, tô
chức, tập hợp lực lượng đế chống phá Đảng và Nhà nưó'c.
e) Hoạt động trong các đảng phái, tố chức chính trị phản động.
g) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội
bộ. Lọi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyên thông, mạng xã hội
để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.
h) Tác động, lôi kéo, định hướng dư luận xã hội không theo đường lối
của Đảng.
i) 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.
k) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ
thuật. Sáne tác, quảng bá những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo
lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảne và các đồng chí iãnh đạo Đảng, Nhà nước.
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Điều 8. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật băng hình thức khiến trách:
a) Thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định,
quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b) Bị kích động, xúi giục, mua chuộc, lôi kéo, cưỡng éptham gia các hoạt
động gây mất dân chủ, mất đoàn kết nội bộ.
c) Bị xúi giục, lôi kéo vào những việc làm trái nguyên tắc tổ chức và hoạt
động của Đảng; vi phạm quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cấp uỷ, tổ chức
đảng, các quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.
d) Đe doạ trả thù, trù dập người chất vấn, góp ý, phê bình, tố cáo mình
dưới mọi hình thức.
đ) Không chấp hành chế độ báo cáo, chế độ thông tin và trả lời chất vấn
theo quy định của Đảng và Nhà nước.
2- Trường hợp đã bị xử ỉỷ kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà
tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các lrường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức
(nêu củ chức vụ):
a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phủ quyết ý kiến của đa số thành viên
khi thông qua nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận thuộc
thấm quyền của tập thể.
b) Tham gia hoặc xúi giục, cưõ-ng ép người khác tham gia các hoạt động
chia rẽ, cục bộ gây mất doàn kết nội bộ.
c) Lừa dối cấp trên, báo cáo sai, xuyên tạc sự thật; che giấu khuyết điểm,
vi phạm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức; tạo thành tích giả; cơ
hội, kèn cựa, địa vị, độc đoán, chuyên quyền.
d) Cục bộ, bè phái, độc đoán, chuyên quyền trong chỉ đạo, điều hành dẫn
đên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.
đ) Ban hành văn bản hoặc có việc làm trái với nghị quyết, quyết định, quy
định, quy chế, kết luận của cấp uỷ, tổ chức đảng.
e) Lợi dụng tập trung dân chủ để vận động cá nhân, chi phối tập thể, quyết
định theo ý chí chủ quan làm lợi cho cá nhân, người thân, phe nhóm, dònẹ họ.
g) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trấn áp cấp dưới, trù dập người có ý
kiên thuộc vê thiêu số hoặc trái với ý kiến của mình.
h) Không chấp hành các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo, ns;hị quyết, chỉ thị,
quy định, quy chê, kết luận của tô chức đảng cấp trên và cấp mình.
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i)
Cố ý nói và làm trái nghị quyết, quyết định, kết luận đã được tập
thống nhất thông qua.
3Trường họp vỉ phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điêu này gây
quả rât nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a) Vô tổ chức, vô kỷ luật, bỏ vị trí công tác nhiều lần không có lý do chính
đáng; có hành vi chống lại các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy
định, quy chế, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
b) Lợi dụng quyền dân chủ để bè phái, lợi ích nhóm hoặc lợi ích cục bộ
gây mất đoàn kết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi mình sinh hoạt.
c) Trả thù người góp ý, đấu tranh, phê bình, tố cáo hoặc người cung cấp
thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm của cơ quan, đơn vị, tố chức,
cá nhân mình.
Điều 9. Vi phạm các quy định về bầu cử
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật băng hình thức khiên trách:
a) Đưọ'c phân công nhiệm vụ tổ chức, thực hiện bầu cử nhưng thiếu trách
nhiệm kiểm tra, thấm định, xem xét hồ sơ xin ứng cử.
b) Thực hiện không đúng, không đầy đủ nguyên tắc, quy trình, thủ tục về
bầu cử.
c) Không thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình về bầu cử theo quy
định của pháp luật hoặc có hành vi làm mất an ninh trật tự nơi bâu cử.
2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điêu này mà
tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thì kỷ luật băng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức
(nêu có chức vụ):
a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc ảnh hưởng của người có chức vụ,
quyền hạn tác động, gây áp lực đến các cá nhân, tổ chức có thấm quyên đê đê cử
người thân của mình vào các chức danh lãnh đạo của tổ chức đảng, nhà nước,
Mặt trận Tố quốc, các đoàn thế chính trị - xã hội.
b) Tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tô chức nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội (theo quy định phải do tô chức
đảng giói thiệu) khi chưa được tố chức đảng có thâm quyên cho phép.
c) Có trách nhiệm thẩm định, xét duyệt nhân sự, nhưng cố tình đưa người
không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào các chức danh lãnh đạo của tô chức
đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.
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d) Không trung thực trong việc kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử; có
hành vi gian dối trong thực hiện các quy định về bầu cử.
đ) Có hành vi mua chuộc, xúi giục, cưỡng ép hoặc vận động bầu cử trái
quy định; cản trở, đe doạ người khác thực hiện quvền ứng cử, đề cử hoặc bầu cử
theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.
e) Khổng trung thực trong việc kê khai,.nhận xét, xác nhận hoặc thầm
định hô sơ, lý lịch, tải sản, thu nhập của người ứng cử theo quy định về bầu cử.
3Trường hợp vi phạm quy dịnh tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gáy hậu
quả rât nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a) Tổ chức thực hiện việc giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc làm sai
lệch kết quả bầu cử.
b) Có hành vi, việc làm phá hoại cuộc bầu cử.
c) Tổ chức lực lượng, phe nhóm, dòng họ để vận động người tự ứng cử,
nhận đê cử và đề cử vào các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể chính trị - xã hội trái quy định.
Điều 10. Vi phạm về tuyên truyền, phát ngôn
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật băng hình thức khiên trách:
a) Tuyên truyền, sao chép, tán phát, cung cấp thông tin, tải liệu, hiện vật
có nội dung xấu.
b) Tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và các phương tiện
truyền thông khác, vi phạm Luật. Báo chí, Luật Xuất bản và những quy định
khác của Đảng và Nhà nước về phát ngôn, cung cấp thông tin, tuyên truyền,
xuất bản.
c) Phát ngôn hoặc cung cấp những thông tin, tài liệu, văn bản của các đề
án, dự án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của Đảng, pháp luật
của Nhà nước chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biển.
d) Không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.
2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điêu này mà
tái phạm hoặc vi phạm lân đâu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thỉ kỷ luật bang hình thức cảnh cáo hoặc cách chức
(nếu có chức vụ):
a)
Phát ngôn trái với quan điếm, đường lối, chính sách, nghị quvết, chỉ thị,
quy định, quyêt định, quy chế, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nưó'c;
loan truyên những thông; tin không đúne; sự thật làm ảnh hưởng đến lòng tin của
nhân dân đối vó'i Đảne, Nhà nước.
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b) Cung cấp thông tin, tài liệu cho tổ chức, cá nhân, cho báo chí những
vấn đề thuộc bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật cá nhân và bí mật khác theo
quy định của pháp luật. Cung cấp thông tin chưa đưọ’c phép, sai sự thật, không
trung thực cho báo chí.
c) Cung cấp thông tin cho báo chí về các vụ án đang trong quá trình điều
tra chưa đư'Ọ’c phép công bố hoặc chưa xét xử. Cung cấp, đăng tải các thông tin
chi tiết phục vụ cho kết luận vụ việc kiếm tra; những vụ việc đang trong giai
đoạn kiếm tra, giám sát, thanh tra, kiếm toán chưa có kết luận hoặc chưa đưcrc
phép công bố theo quy định.
d) Cung cấp thông tin gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, đến quốc
phòng, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và trật tự, an toàn xã hội.
đ) Tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền,
tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức đế truyền bá những quan điểm trái
với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
e) Trả lời phỏng vấn, cho đăng tải tin, bài trên các phương tiện thông tin
đại chúng, mạng xã hội có nội dung sai sự thật, mang tính kích động, gây hoang
mang hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử.
g) Lợi dụng việc phát ngôn, chất vấn, trả lời chất vấn, nhân danh việc
phản ánh, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng, dự thảo Hiến pháp,
pháp luật, thư ngỏ, hồi ký để đưa ra các quan điểm, thông tin gây tốn hại uy tín
của Đảng, Nhà nước hoặc đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện
có dụng ý xẩu đối với tố chức, cá nhân.
h) Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học,
nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích
động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, bài nói, bài phỏng vấn,
hồi ký, hình ảnh có nội dung không đúng sự thật.

3Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điêu này gây h
quả rất nghiêm trọng hoặc vỉ phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a) Không chấp hành kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà
nưóc, đã để lộ thông tin, tán phát tài liệu, hiện vật không đúng nguyên tắc, chế
độ quy định; tung tin sai lệch về nội bộ Đảng, gây tác động xẩu đến ốn định
chính trị, kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và nhân dân, đế
kẻ xấu và các lực lượng thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc, chống phá, hạ
thấp uy tín của Đảng, chống phá Nhà nước.
b) Lọi dụng dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước;
cố ý nói, viết, lưu giữ trái phép hoặc tán phát rộng rãi các thông tin, tài liệu, hiện
vật có nội dung trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của
Đảns hoặc đưa lên mạng những nội dung chống lại chủ trương, đường lối của
Đảng, pháp luật của Nhà nước.
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c) Kích động, lôi kéo người khác tham gia hội thảo, toạ đàm không được
tố chức có thẩm quyền cho phép, có nội dung trái chủ trưcrng, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
d) Lợi dụng quyền bảo lưu ý kiến, quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp để
tuyên truyền chống Đảng và Nhà nước, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh.
đ) Đảng viên khi có những việc làm sai trái, đã được cấp có thẩm quyền
nhắc nhở, giải thích nhưng không tiếp thu, tiếp tục có bài nói, viết, phái ngôn,
tán phát hôi ký, đơn, thư công kích sự lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ, vu khống làm
mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
Điều 11. Vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ
1Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp san gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hỉnh thức khiển trách:
a) Can thiệp, tác động đến tố chức, cá nhân có thẩm quyền để bản thân
hoặc người khác được bầu, chỉ định, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động,
đê cử, ứng cử, đi học, thi nâng ngạch, nâng lương, đi nước ngoài trái quy định.
b) Chỉ đạo hoặc yêu cầu đề bạt, bổ nhiệm người có vi phạm, chưa hết thòi
hiệu bị kỷ luật hoặc không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
c) Thực hiện không đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình về công tác cán
bộ; không chấp hành quy định về công tác cán bộ; làm sai lệch hoặc tự ý sửa
chữa tài liệu, hồ sơ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;
nhận xét, đánh giá cán bộ không có căn cứ, thiếu trung thực, không khách quan.
d) Cố ý không chấp hành quyết định bổ nhiộm, điều động, luân chuyển,
phân công công tác, nghỉ chế độ, chuyển sinh hoạt đảng theo quy định.
đ) Thực hiện việc thẩm định, tham mưu, đề xuất, quyết định tiếp nhận,
tuyên dụng, cho thi nâng ngạch, đi học, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân
chuyên, giới thiệu bầu, ứng cử, khen thưởng người thân (bố, mẹ, vợ (chồng),
con, anh, chị, em ruột) không đúng quy hoạch, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.
e) Chỉ đạo hoặc thẩm định, tham mưu, đề xuất, thực hiện việc tuyển dụng,
tiêp nhận, bố trí công tác, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, điều
động, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật không đúng nguyên tắc, quy trình, quy
định; quy hoạch, đào tạo, cử người đi công tác nước ngoài không đủ tiêu chuẩn.
g)
Làm mất thẻ đảng viên không có lý do chính đáng hoặc sử dụng thẻ
đảng viên sai mục đích; thực hiện không đúng quy định về chuyển sinh hoạt
đảng của đảng viên hoặc nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng không đúng quy định;
không thực hiện viết phiếu báo chuyến sinh hoạt đảng của đảng viên.
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2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điêu này mà
tái phạm hoặc vi phạm lân đâu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức
(nếu có chức vụ):
a) Vì động cơ cá nhân mà điều động, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ,
miễn nhiệm, kỷ luật, giải quyết chế độ, chính sách không đúng quy định.
b) Chỉ đạo hoặc thực hiện việc tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp vào
làm việc tại cơ quan, đơn vị, tổ chức mình những người mà pháp luật không
cho phép.
c) Lợi dụng các quy định về luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công
tác để trù dập đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
d) Bao che cho cán bộ, công chức, viên chức đang bị điều tra, thanh tra,
kiểm tra, bị xem xét kỷ luật.
đ) Thiếu trách nhiệm hoặc vì động cơ cá nhân mà chỉ đạo hoặc thực hiện
việc thẩm định, đề xuất, quyết định việc tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân
chuyển, giói thiệu bầu, ứng cử, khen thưởng không đúng tiêu chuấn, điều kiện
hoặc quyết định kỷ luật oan sai đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
người lao động.
e) Khai man thương tật, khai khống thành tích, quá trình công tác để đưọ'c
phong hàm, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, công nhận danh hiệu hoặc được
hưởng chế độ, chính sách trái quy định.
g) Cố ý tham mưu cho cấp trên quyết định hoặc cho ý kiến về công tác tố
chức, cán bộ không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, tiêu chuân.
h) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn người đứng đầu để quyết định không
đúng nguyên tắc, quy định, thẩm quyền về công tác tố chức, cán bộ.
i) Thiếu trung thực, gương mẫu, biết mình không đủ tiêu chuẩn, điều kiện
nhưng vẫn tìm mọi cách để các cơ quan chức năng tiếp nhận, tuyến dụng, quy
hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu bầu, ứng cử, khen thưởng đối với mình
trái quy định.
k) Thiếu trách nhiệm hoặc do động cơ cá nhân làm thất lạc, mất hồ sơ cán
bộ, đảng viên, tài liệu hô sơ của tô chức đảng thuộc trách nhiệm quản lý; cung câp
hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên cho người không có trách nhiệm biết trái quy định.
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điểu này gây hậu
quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:

a)
Môi giới, nhận hối lộ trong tiếp nhận, tuyển dụng, cử tuyển, bổ nhi
bổ nhiệm lại, bố trí công tác hoặc nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, phong
học hàm, xét phong tặng danh hiệu vinh dự trái quy định đổi với cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động.
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b) Có hành vi chạy chức, bằng cấp, vị trí công tác, luân chuyển; mua
chuộc đê bản thân hoặc người khác được quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển,
khen thưởng, chuyển đổi vị trí công tác.
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để can thiệp trái quy định
vào việc tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sắp
xếp, điều động cán bộ.
d) Làm giả hồ sơ để được xét đi học, tiếp nhận, tuyển dụng vào các
quan, tổ chức.

CO'

đ) Dùng thẻ đảng viên để vay tiền hoặc tài sản.
Điều 12. Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiến trách:
a) Vô ý làm lộ những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước
hoặc những việc chưa được phép công khai.
b) Không chấp hành nguycn tắc bảo mật, niêm phong trong việc truyền
tin, vận chuyến, giao nhận hiện vật, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước.
c) Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước trong hoạt
động xuất bản, háo chí và thông tin đại chúng khác.
d) Mang hiện vật, tài liệu thuộc phạm vi bí mật của Đảng, Nhà nước ra
nước ngoài trái quy định.
2- Trường hợp đã bị xử lý ì<ỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà
tái phạm hoặc vi phạm ỉần đâu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức
(nếu cỏ chức vụ):
a) Cung cấp, tiết lộ trái quy định những thông tin, tài liệu, hiện vật thuộc
phạm vi bí mật của Đảng, Nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nưó’c.
b) Phổ biến, tuyên truyền, viết bài, đăng tin những thông tin, tài liệu thuộc
phạm vi bí mật của Đảng, Nhà nước không đúng đối tượng, phạm vi, thời điểm
cân được phố biến hoặc công bố.
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu
quả rât nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a) Tự nghiên cứu, sản xuất, sử dụng mật mã để tiến hành các hoạt động
xâm phạm an ninh quốc gia.
b) Trao đôi, tán phát thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung thuộc bí mật
của Đảng, Nhà nước trên mạng viễn thông, Internet và các phương tiện thông tin
đại chúng khác.
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Chương III
VI PHẠM CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

Điều 13. Vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật bang hình thức khiến trách:
a) Thiếu trách nhiệm trong thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước,
của cơ quan, tố chức, đon vị trong công tác phòng, chống tội phạm và trong xử
lý tin báo tố giác tội phạm.
b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thiếu trách nhiệm, không
tô chức quán triệt, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm theo chức
trách, nhiệm vụ được giao; không có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tố chức thực
hiện hoặc không đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tội phạm ở địa
phưcrng, lĩnh vực, tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp phụ trách.
c) Vì thành tích mà báo cáo không đầy đủ, kịp thời về tình hình tội phạm ở
địa phương, lĩnh vực, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp phụ trách.
d) Thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con
hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội.
2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điêu này mà
tái phạm hoặc vỉ phạm ỉân đâu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thỉ kỷ luật băng hình thức cảnh cảo hoặc cách chức
(nếu có chức vụ):
a) Không thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về phòng, chống tội
phạm hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng, không kịp thời các quy định về
thanh tra, kiểm tra, điều tra, giám định, truy tố, xét xử, thi hành án và trong việc
xét đặc xá, ân giảm đối vói các loại tội phạm.
b) Đe VỌ’ (chồng), con lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình tô chức,
thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật nghiêm trọng, hoặc đê câp dưới trực
tiếp phạm tội nghiêm trọng hoặc bản thân bao che các vụ việc vi phạm pháp luật
xảy ra trong tổ chức, đơn vị, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.
c) Báo cáo không trung thực về tình hình tội phạm xảy ra trong địa bàn,
lĩnh vực, cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân công trực tiêp phụ trách nhăm che
giấu, trốn tránh trách nhiệm.
d) Bỏ lọt tội phạm, cản trở, gây khó khăn, trở ngại trong điều tra, truy tố,
xét xử, thi hành án, xét đặc xá, ân giảm hoặc để hư hỏng, mất, thất lạc hồ sơ, tài
liệu, chứng cứ của vụ án.
đ) Trả thù, trù dập hoặc mua chuộc người tố giác hành vi phạm tội của
mình hoặc của bố, mẹ, VỌ' (chồng), con, anh, chị, em ruột.
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e)
Chỉ đạo, ép buộc cấp dưới do mình trực tiếp phụ trách thực hiện sai quy
định dẫn đến làm sai lệch kết quả điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hoặc xét
đặc xá, ân giảm không đúng quy định.
g) Chỉ đạo, quyết định hoặc đề xuất thay đổi biện pháp ngăn chặn trái quy
định của pháp luật đối vói người phạm tội.
h) Bảo kê, bao che, tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật.
i) Cố ý tham mưu việc quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, khởi
tô bị can hoặc tạm giữ, tạm giam người trái quy định của pháp luật.
3Trường họp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điêu này gây hậu
quả rât nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ (trừ trường hợp có vợ (chông), con hoặc cấp dưới trực
tiêp phạm tội nghiêm trọng, bị xử ỉỷ hình sự):
a) Làm sai lệch hồ sơ vụ án để không khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử,
miên, giảm tội, thay đối tội danh, thay đổi biện pháp ngăn chặn cho người phạm
tội hoặc bao che, tiếp tay cho tội phạm.
b) Chỉ đạo, ép buộc cấp dưới do mình trực tiếp phụ trách trả thù cán bộ
điêu tra vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra ở tố chức, cơ quan, đơn vị đưọệc giao
trực tiểp phụ trách.
c) Bảo kê, bao che cho những hoạt động phạm tội, gây án nghiêm trọng tại
địa bàn mình trực tiếp theo dõi, phụ trách.
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của ngành trong
hoạt động nghiệp vụ hoặc trái quy định của pháp luật trong hoạt động tố tụng.
đ) Ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho
người khác.
e) Giâu giếm, không báo cáo hoặc sửa chữa, tiêu huỷ chứng cứ, hồ SO', tài
liệu vụ án.
g) Cố ý không quyết định khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến hết thời
hiệu xử lý vụ việc vi phạm hoặc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trái quy
định pháp luật.
Điều 14. Vi phạm hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
1Đảng viên vi phạm một tronọ các trườnợ hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật băng hình thức khiên trách:
a) Làm trái quy định trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.
b) Trì hoãn, lẩn tránh, khôns cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, đầv
đủ, trung thực các văn bản, tài liệu, số liệu theo yêu cầu của tổ chức thanh tra,
kiêm tra, kiêm toán hoặc đôi phó với đoàn thanh tra, kiếm tra, kiểm toán dưứi
mọi hình thức.
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c) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ, trách
nhiệm của mình đối vó'i yêu cầu, kiến nghị của đoàn thanh tra, kiêm tra, kiếm
toán hoặc kết luận, quyết định của cấp có thẩm quyền.
d) Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán vượt quá thẩm quyền, phạm vi, đối tưcmg,
nội dung ghi trong quyết định mà không được cấp có thâm quyền cho phép.
2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà
tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức
(nếu có chức vụ):
a) Lợi dụng vị trí công tác can thiệp, áp đặt việc xây dựng kế hoạch, việc
tiến hành kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, việc thực hiện kiến nghị, quyết định xử
lý sau kiếm tra, thanh tra, kiêm toán.
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong kiếm tra, thanh tra, kiêm toán đê
làm trái pháp luật; sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng kiêm tra,
thanh tra, kiếm toán.
c) Chiếm giữ, tiêu huỷ tài liệu, vật chứng, làm sai lệch hồ sơ liên quan đến
nội dung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.
d) Tiết lộ, cung cấp thông tin, tài liệu trái quy định về kế hoạch, nội dung
kiểm tra, thanh tra, kiểm toán khi chưa được cấp có thấm quyền phê duyệt hoặc
về nội dung kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán khi chưa được người có thấm
quyền ký duyệt hay chưa được phép công bô.
đ) Phát hiện hành vi vi phạm trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán
đến mức phải xử lý mà không chỉ đạo, quyết định hoặc không kiến nghị xử lý.
e) Giấu giếm, sửa chữa chứng từ, sổ sách hoặc thay đổi, tiêu huỷ chứng cứ
nhằm đối phó với các cơ quan kiếm tra, thanh tra, kiêm toán.
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điêu này gây hậu
quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thỉ kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a) Cố ý kết luận hoặc tham mưu kết luận sai sự thật, quyết định xử lý trái
quy định để bao che cho người khác trong hoạt động kiếm tra, thanh tra, kiêm toán.
b) Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập, khống chế, vu khống
người làm nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, người cung cấp thông tin, tài
liệu, chứng cứ cho hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiếm toán.
c) Cố ý khônR ra quyết định kiểm tra, thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu
vi phạm quy định của Đảng và pháp luật; kết luận sai sự thật; quyết định, xử lý
trái pháp luật; báo cáo sai sự thật, bao che cho cơ quan, đon vị, tô chức, cá nhân
có hành vi vi phạm pháp luật.
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Điều 15. Vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật băng hình thức khiến trách:
a) Viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký
tên trong cùng một đon tố cáo.
b) Tham gia hoặc bị người khác xúi giục, kích động, cưÕTLg ép, mua chuộc
tham gia khiếu nại, tố cáo đông người gây mất trật tự, an toàn xã hội.
c) Có trách nhiệm thụ lý, giải quyết tố cáo nhưng tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút
tích của người tố cáo và những thông tin, tài liệu khác làm lộ danh tính người tố
cáo, nội dung tố cáo; tiết lộ các thông tin, tài liệu, chứng cứ của vụ việc cho tổ
chức hoặc cá nhân không có trách nhiệm biết.
d) Thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu trong việc giải quyết khiếu
nại, tố cáo hoặc gây khó khăn, cản trở đảng viên, công dân trong việc thực hiện
quyền khiếu nại, tố cáo.
đ) Không thực hiện hoặc thực hiộn không đúng, đầy đủ trách nhiệm bảo
vệ ngưòi tố cáo.
e) Không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, kết luận, quyết định của cơ
quan, tô chức có thấm quyền về khiếu nại, tố cáo.
2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà
tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng h ìn h 'thức cảnh cáo hoặc cách chức
(nếu có chức vụ):
a) Cổ ý trì hoãn hoặc trốn tránh trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu
nại, tố cáo.
b) Làm sai lệch hô sơ vụ việc trong quá trình thẳm tra, xác minh, kết luận,
kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh không
đúng sự thật.
c) Cố ý không chấp hành quyết định cuối cùng về tố cáo và kết luận, quyết
định giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
d) Vu cáo, vu khống hoặc cản trở người đang làm nhiệm vụ giải quyết
khiếu nại, tố cáo hoặc can thiệp trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
vào hoạt động kiếm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố
cáo; tung tin sai sự thật về việc tố cáo và giải quyết tổ cáo.
đ) Đe doạ, trả thù, trù dập, xúc phạm người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố
cáo, cung câp thông tin, tài liệu, chứng cứ về hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc
người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo.
e) Tô chức, tham gia, kích động, xúi giục, mua chuộc, cường ép người
khác khiếu nại, tố cáo.
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g)
Tố cáo mang tính bịa đặt, vu khống, đả kích, bôi nhọ thanh danh,
tôn hại đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác.
3Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điêu này gây
quả rât nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thỉ kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a) Tổ chức, cưỡng ép, kích động, xúi giục, giúp sức, dụ dỗ, mua chuộc, lôi
kéo người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật hoặc gây áp lực, đòi yêu sách hoặc
tập trung đông người khiếu nại, tố cáo gây rối an ninh, trật tự công cộng.
b) Lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự, gây thiệt hại cho CO'
quan, tô chức, cá nhân đê chông Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, đe doạ, xúc phạm
nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tố chức, cá nhân có trách nhiệm
giải quyết hoặc xâm phạm tính mạng của người có trách nhiệm giải quyêt khiêu
nại, tố cáo.
Điều 16. Vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật băng hình thức khiên trách:
a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng tiền, tài sản của tổ chức, cá
nhân do mình trực tiếp quản lý trái quy định.
b) Không chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc kê khai tài sản, thu nhập
thuộc trách nhiệm được giao hoặc không kê khai, kê khai tài sản không đúng
quy định.
c) Buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ
quan, đo'n vị, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách nhưng không chủ động phát
hiện, xừ lý.
d) Tổ chức du lịch, tặng quà để lợi dụng người có trách nhiệm dẫn đến
việc ban hành quyết định sai, có lợi cho bản thân hoặc cơ quan, đơn vị, tố chức,
doanh nghiệp mà mình tham gia.
đ) Tổ chức việc £Ìao lưu, liên hoan, gặp mặt để tặng, nhận quà với động
cơ vụ lợi.
2- Trường hợp đã bị xử ỉỷ kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điên này mà
tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thì kỷ luật bang hình thức cảnh cảo hoặc cách chức
(nếu có chức vụ):
a) Tạo điều kiện để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện
các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực mình hoặc đơn vị mình
trực tiếp phụ trách trái quy định nhằm trục lợi.
b) Dùng công quỹ của Nhà nước, tập thể hoặc tiền, tài sản của các tổ chức,
doanh nghiệp, cá nhân đóng góp, tài trợ để giao dịch, biếu xén, hối lộ hoặc sử
dụng trái quy định.
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c) Biêt mà không báo cáo, phản ánh, xử lý các hành vi tham nhũng; không
thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng, lãng phí.
d) Có hành vi khai báo không trung thực, họp thức hoá hồ sơ đế được xét
giao đất không đúng đối tượng, tiêu chuấn; thông đồng, khai khống, nâng giá
đên bù không đúng với thực tế đế chiếm đoạt tiền của Nhà nưó-c, tố chức, cá
nhân trong đền bù giải phóng mặt bằng.
đ) Quyết định, phê duyệt hoặc tổ chức thực hiện dự án đầu tư gây lãng
phí, thảt thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước; đâu tư công tràn lan không
hiệu quả; chi tiêu công quỹ trái quy định.
e) Kê khai tài sản và giải trình về biến động tài sản, nguồn gốc tài sản
không trung thực.
3Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu
quả rât nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ ỉuật
băng hình thức khai trừ:
a) Mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia các hoạt động rửa tiền.
b) Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các chế độ, chính sách,
quy trình, thủ tục trái quy định tạo lợi ích nhóm hoặc lợi ích cục bộ nhằm trục lợi.
c) Tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc kê khai tài sản, thu nhập; đổi phó,
cản trở việc kiểm tra, giám sát, xác minh tài sản, thu nhập.
d) Cô ý không chỉ đạo và tổ chức thực hiện thu hồi hoặc cản trở hoạt động
thu hồi tài sản tham nhũng.
đ) Sử dụng dự thảo kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để đe doạ đối
tượng kiếm tra, thanh tra, kiểm toán nhằm trục lợi.
e) Cố ý chỉ đạo xử lý hành chính, kinh tế đối với hành vi tham nhũng có
dâu hiệu tội phạm hoặc cho miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trái pháp luật đổi
với người phạm tội tham nhũng.
g) Lạm dụng, lọi đụng chức vụ, quyền hạn đe bao che hoặc cấu kết với
doanh nghiệp, với đối tượng khác đe làm trái quy định, trục lợi; dung túng, bao
che, tiếp tay cho tham nhũng.
h) Đưa, nhận, môi giói hối lộ; môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi
dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định.
Đưa, nhận hoa hông hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định. Nhũng
nhiêu, vòi vĩnh khi thực hiện công vụ.
i) Tham ô tài sản, lợi dụng chính sách an sinh xã hội và quỹ cứu trợ, cứu
nạn đê tham nhũng; lợi dụng việc lập các loại quỹ để trục lợi.
k) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham mưu, thẩm định, phê duyệt, đấu
thâu, chỉ định thầu hoặc quvết định đầu tư, cấp phép, quyết định tỉ lệ phần vốn
của Nhà nước trong các doanh nghiệp nhằm trục lợi dưới mọi hình thức.
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1) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác hoặc giả
mạo trong công tác để trục lợi hoặc khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, sử dụng trái
phép tài sản của Nhà nước, của tập thế nhằm trục lợi.
m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao đê bao
che, tiếp tay cho người có hành vi vi phạm pháp luật; cản trở, can thiệp trái pháp
luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án,
xét đặc xá, ân giảm vì vụ lợi.
Điều 17. Vi phạm các quy định trong đầu tư, xây dựng
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiên trách:
a) Thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý đầu tư,
xây dựng.
b) Xây dựng công trình, nhà ở nằm trong khu vực cấm xây dựng; xây
dụng công trình, nhà ở sai quy hoạch, vi phạm chỉ giới, cốt xây dựng; xây dựng
không có hoặc không đúng với giấy phép xây dựng được cấp; xây dựng công
trình, nhà ở không tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, không đúng với
mục đích sử dụng đất.
c) Vi phạm các quy định về an toàn tính mạng về người, tài sản và vệ sinh
môi trường trong đầu tư, xây dựng.
2- Trường hợp đã bị xử lỷ kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điêu này mà
tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức
(nếu có chức vụ):
a) Gây khó khăn, phiền hà, cản trở hoạt động đầu tư; ký duyệt dự án đầu
tư, xây dựng sai quy định; lợi dụng việc đầu tư nước ngoài đế giao đât, cho thuê
đất, cấp giây phép đầu tư trái thấm quyên.
b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về xây dựng; dung
túng, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng.
c) Làm trái quy định trong việc thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án;
trong quản lý, cấp phát, thanh toán vốn; trong việc cho chủ trương, quyết định
đầu tư dẫn đến dự án đầu tư không hiệu quả.
d) Quản lý, xây dựng công trình không bảo đảm chất lượng gây đô, sập,
hoả hoạn, tai nạn hoặc lãng phí.
đ) Lợi dụng việc kiến nghị trong đấu thầu để cản trỏ' quá trình đấu thầu và
ký kết họp đồng, cản trở các nhà thầu khác tham gia đấu thầu.
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điêu này gây hậu
quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:

a)
Cấu kết, thông đồng 2 Ĩừa bên mời thầu với nhà thầu, giữa cơ quan qu
1Ý nhà nước vói bên mời thầu và với nhà thầu để thav đổi hồ SO' dự thầu, thông
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đồng với cơ quan thẩm định, cơ quan tư vấn, giám sát, thanh tra gây thiệt hại lợi
ích của tập thể, lợi ích của quốc gia.
b) Đồng ý cho chia dự án thành các gói thầu trái với quy định; tiết lộ
những tài liệu, thông tin về đấu thầu; dàn xếp thông thầu, gây thiệt hại cho nhà
nước, doanh nghiệp.
c) Dùng ảnh hưởng cá nhân tác động, can thiệp hoặc cố ý báo cáo sai hoặc
không trung thực về các thông tin làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết,
thực hiện họp đồng gây thiệt hại cho nhà nước, doanh nghiệp.
Điều 18. Vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiến trách:
a) Làm trái một trong những quy định về quản lý, sử dụng tiền, tài sản của
Nhà nước; về thu lãi, trả lãi, thu lệ phí, hoa hồng, tiền phạt.
b) Thiếu trách nhiệm trong kiểm tra hoặc không tiến hành kiểm tra trước,
trong và sau khi cho vay theo quy định.
c) Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh, tái bảo lãnh, bảo lãnh mở thư tín dụng
trả chậm không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định; không trích lập,
hoặc trích lập không đủ mức ký quỹ bảo lãnh theo đúng quy định.
d) Không lưu giữ đủ hồ sơ tín dụng, cho gia hạn nợ quá thời gian hoặc quá
sô lân theo quy định; không thực hiện đủ hoặc không đúng các điều kiện cho vay.
đ) Huỷ hoại đồng tiền; từ chối nhận, lưu hành đồng tiền đủ tiêu chuẩn
lưu thông.
2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà
tải phạm hoặc vi phạm lẩn đâu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức
(nếu có chức vụ):
a) Huy động vốn, cho vay vốn không đúng quy định; thực hiện sai phương
án, trình tự, thủ tục cố phần hoá doanh nghiệp nhà nước đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt gây thiệt hại về tài chính, tài sản của Nhà nước.
b) Cho vay ưu đãi sai đối tượng; vi phạm quy định mức vốn cho vay ưu
đãi; phát hiện bên vay vốn sử dụng vốn vay sai mục đích nhưng kliông chấm dứt
việc cho vay hoặc không thực hiện các biện pháp thích họp để thu hồi số liền đã
cho vay.
c) Hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần, chuyển nhượng cổ phần, trích lập
các quỹ trái quy định; sử dựng các quỹ vào việc trả lãi cổ phần hoặc chuyển ra
nước ngoài không đủnc quy định.
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d) Lập quỹ trái phép; báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách
kế toán tài sản của đon vị kế toán; huỷ bỏ hoặc làm hư hỏng tài liệu, chứng từ kế
toán trước thời hạn lưu giữ theo quy định.
đ) Thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ quy định về nghĩa vụ của các
bên thế chấp và bên nhận thế chấp, cầm cố, bảo lãnh vay vốn theo quy định.
e) Vi phạm quy định về tỉ giá mua, bán ngoại tệ và chi trả kiều hối. Mua,
bán và thu ngoại tệ mà không có giấy phép. Cho vay, thanh toán ngoại tệ không
đúng quy định.
g) Vi phạm các quy định về sản xuất, vận chuyển, mua, bán, kinh doanh vàng.
h) Thực hiện không đúng mức tiền cho vay trên giá trị tài sản thế chấp,
cầm cố, bảo lãnh; nhận thế chấp, cầm cố tài sản đế cho vay không đúng quy
định; trốn tránh trách nhiệm trả nợ.
i) Thiếu trách nhiệm trong công tác thanh tra, giám sát ngân hàng gây hậu
quả nghiêm trọng.

3Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây h
quả rât nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a) Giả mạo, khai man, thoả thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai
man, tẩy xoá tài liệu kế toán hoặc cố ý thoả thuận, ép buộc người khác cung cấp,
xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.
b) Làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả, vàng giả.
c) Thực hiện không đúng phạm vi, đối tượng thế chấp, cầm cố và bảo lãnh
vay vốn; thực hiện không đúng, hoặc không đầy đủ các quy định về thế chấp,
cầm cố, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.
d) Vi phạm quy định về cấp tín dụng cho cổ đông lớn, cổ đông sáng lập;
cho vay trên thị trường liên ngân hàng, mua cổ phiếu để thôn tính ngân hàng khác.
đ) Vỉ lụi ích cục bộ mà có hành vi thôn tính các ngân hàng thương mại
hoặc cấu kết lập ra các doanh nghiệp để cho vay từ chính các ngân hàng do mình
nam giữ hoặc có cô phân chi phôi.
e) Chỉ đạo hoặc thông đồng với cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống đế
chiếm đoạt tiền, tài sản của Nhà nước, tố chức và công dân.
Điều 19. Vi phạm trong quản lý, sử dụng các loại quỹ hỗ trọ, tài trọ,
nhân đạo, từ thiện
1Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả
nghiêm trọng thì kỷ luật băng hình thức khiên trách:
a)
Lợi dụng việc lập quỹ để xâm phạm quyền và lợi ích họp pháp của
nhân, tô chức và cộng đông.
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b) Lợi dụng việc lập quỹ để xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục,
truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc.
c) Thực hiện không đúng quy định về lưu trữ và công khai hồ sơ, các
chứng từ, tài liệu vê tài sản, tài chính của quỹ; nghị quyết, quy chế, điều lệ, biên
bản về hoạt động của quỹ theo quy định.
d) Tiêp nhận, sử dụng tiền, tài sản tài trợ của quỹ không đúng mục đích,
nội dung, đối tượng và theo yêu cầu của nhà tài trợ.
Trường hợp đã bị xử lý kỷ’ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà
tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức
(nếu có chức vụ):
a) Vi phạm hoạt động vận động, quyên góp, tài trợ; tiếp nhận tiền, tài sản
do các tô chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tài trợ không theo đúng tôn
chỉ, mục đích của quỹ và quy định của pháp luật.
b) Làm giả, tẩy xoá, chuyển nhượng, cho thuê, cho mưọn giấy phép thành
lập quỹ dưới mọi hình thức.
c) Hoạt động sai mục đích, không đúng điều lệ của quỹ đã được cơ quan
nhà riưức có thấm quyền công nhận.
d) Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, công khai tài
chính của quỹ.
đ) Sử dụng tiền quỹ quyên góp để cho vay, gửi tiết kiệm lấy lãi sử dụng
trái quy định.
3Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu
quả rât nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a) Tô chức quản lý và điều hành quỹ sai quy định của pháp luật; tổ chức
vận động tài trợ trái quy định.
b) Lợi dụng việc lập quỹ đê hoạt động bất hợp pháp hoặc gây phưcmg hại
đên lợi ích quôc gia, an ninh, quốc phòng, đoàn kết dân tộc hoặc để tài trợ khủng
bô, hoạt động chống phá khác.
Điều 20. Vi phạm trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội
ỉ- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật bang hình thức khiến trách:
a) Thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ, không đúng, không kịp thời
các quy định về chính sách an sinh xã hội.
b) Vi phạm trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách ưu đãi đối vói neưcri
có công.
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c) Vi phạm các quy định về việc vận động, tiếp nhận, phân phối các
nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ nhân dân khắc
phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc
bệnh hiếm nghèo.
d) Xác nhận không đúng đế bản thân hoặc người khác hưởng các chính
sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi đối với người có công.
2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà
tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cảo hoặc cách chức
(nếu C.Ỏ chức vụ):
a) Vi phạm trong thực hiện các chương trình xã hội, chính sách bảo hiểm.
b) Khai khống để hưởng chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với gia
đình thương binh, liệt sĩ và người có công; hoặc tác động để bản thân và bố, mẹ,
VỌ' (chồng), con, anh, chị, em ruột đưọ’c hưởng chính sách an sinh xã hội, cửu
trợ, cứu nạn không đúng quy định.
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chi sai mục đích, đối tưcmg, định mức,
tiêu chuẩn chính sách an sinh xã hội.
d) Thiếu trách nhiệm trong việc phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điêu này gây hậu
quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.
Điều 21. Vi phạm quy định về đất đai, nhà ỏ’
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu
nghiêm trọng thì kỷ luật bang hình thức khiên trách:

quả ít

a) Thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định trong quản lý và sử
dụng nhà ở; vi phạm các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng công
trình và quản lý nhà ở.
b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa
vụ tài chính, các thủ tục, quy định, quyết định của Nhà nước vềchuyênquyền sử
dụng đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
c) Thiểu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai
hoặc có hành vi gây thiệt hại đến tài nguyên đất đai, quyền và nghĩa vụ của
neưòi sử dụna đât.
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2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà
tái phạm hoặc vi phạm lân đâu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cảo hoặc cách chức
(nếu cỏ chức vụ):
a) Làm trái quy định của pháp luật trong giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất,
thay đôi mục đích và quyền sử dụng đất; thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đât, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, quản lý hồ sơ địa chính, ra quyết định
hành chính trong quản lý đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
b) Cản trở, chống lại hoặc kích động, xúi giục, ép buộc người khác chống
lại quyết định đúng pháp luật của cấp có thẩm quyền về thu hồi đất, giao đất,
thực hiện các dự án quốc gia và về giải phóng mặt bằng.
c) Vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước, cho tổ
chức, cá nhân, phải bồi thường mà không bồi thưòng theo quy định.
d) Có trách nhiệm nhưng không phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời,
nghiêm minh những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai thuộc
phạm vi theo dõi hoặc phụ trách.
đ) Làm trái quy định trong việc quản lý nhà, trụ sở làm việc của Đảng, Nhà
nước, các đoàn thế chính trị - xã hội, doanh trại đơn vị quân đội, công an hoặc
trong sở hữu, xây dựng, sử dụng, sửa chữa nhà ở của tổ chức được giao quản lý.
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu
quả rât nghiêm trọng hoặc vỉ phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a) Chuyến mục đích sử dụng đất trái phép, huỷ hoại đất.
b) Giả mạo, gian lận giấy tờ, làm sai lệch hồ sơ trong việc cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sỏ' hữu đối với nhà ở.
c) Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp phép khai thác tài
nguyên, khoáng sản trái quy định của pháp luật.
d) Vì lợi ích cục bộ mà ban hành các văn bản hoặc chỉ đạo, tổ chức thực
hiện việc cường chế, thu hồi đất trái pháp luật.
Điều 22. Vi phạm về quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ
1Đảng viên vỉ phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật bang hình thức khiến trách:
a) Kê khai không đúng và sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận
không hợp pháp.
b) Công chứng, chứng thực, xác nhận văn bàng, chứng chỉ, chứng nhận
trái quy định của pháp luật.
c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm cấp phát,
chứng nhận bản sao hoặc xác nhận tính hợp pháp của văn bàng, chứnR chỉ,
chứng nhận đã cấp.
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d) Không lập hoặc lập không đầy đủ hồ sơ theo quy định làm căn cứ để
cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.
đ) Có trách nhiệm quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ, nhưng thiếu trách
nhiệm đế người khác lợi dụng làm văn bằng, chứng chỉ giả.
e) Không chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức vi phạm trong việc cấp, xác nhận, công chứng hoặc mua văn bằng,
chứng chỉ, chứng nhận không họp pháp thuộc thấm quyền của mình.
2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà
tái phạm hoặc vi phạm lân đâu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thì kỷ luật băng hình thức cảnh cảo hoặc cách chức
(nếu có chức vụ):
a) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để lập hồ sơ
dự thi tuyển, xét tuyển, học tập nâng cao trình độ văn hoá, lý luận, nghiệp vụ, thi
chuyển ngạch, nâng bậc để đưcrc đề bạt, bố nhiệm, bầu cử, phong tặng hoặc
công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước.
b) Thiếu trách nhiệm làm mất, hỏng nội dung hồ sơ mà mình có trách
nhiệm quản lý để cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.
c) Can thiệp đến cá nhân, tổ chức để bản thân hoặc người khậc được xác
nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, không đúng đối tượng.
d) Ký, cấp văn bằng, chứng chỉ không họp pháp cho người không đủ tiêu
chuẩn, điều kiện; ra quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định
cấp văn bằng, chứng chỉ, chúng nhận trái phép.
đ) Làm giả hoặc cố ý sửa chữa, bổ sung, xác nhận sai sự thật làm sai lệch
hồ SO' để cấp có thẩm quyền cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người không đủ
điều kiện, tiêu chuẩn; sửa chữa, bổ sung làm sai lệch các nội dung trong văn
bằng, chứng chỉ phục vụ cho hành vi trái pháp luật.
e) Cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình đế sử dụng
trong việc tuyển dụng, đi học, thi nâng ngạch, bổ nhiệm, bầu cử hoặc các mục
đích trái quy định.
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này gây
hậu quả rât nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a) Làm công tác tuyển dụng, xét tuyển, đào tạo nhưng cố ý để người
không đủ tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không
họp pháp được dự thi tuyển, xét tuyến đi học, thi nâng ngạch.
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho cán bộ, công chức, đảng viên
thuộc quyền quản lý sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không họp pháp.
c) Trực tiếp tham gia hoặc tiếp tav cho việc sản xuât, tiêu thụ hoặc môi
RÌói tiêu thụ văn bàng, chứng chỉ, chứng nhận không họp pháp.
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Điều 23. Vi phạm quy định về lập hội và hoạt động của hội; biểu tình,
tập trung đông ngưòi gây mất an ninh, trật tự
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọn.2 thì kv luật bằng hình thức khiến trách:
a) Tham gia hoặc xúi giục, dụ dỗ người khác tham gia các hội trái quy
định của pháp luật.
b) Tham gia hoặc xúi giục, dụ dỗ, ép buộc ngưòi khác tham gia các cuộc
họp, hội thảo, mít tinh trái pháp luật hoặc không được cơ quan có thấm quyền
của Đảng, Nhà nước cho phép hoặc được phép nhưng lợi dụng để chống Đảng,
Nhà nước.
c) Biết mà không báo cáo, tố cáo, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về trật
tự công cộng hoặc vi phạm quyền tự do dân chủ của công dân.
d) Không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm
nhưng không có biện pháp đế ngăn chặn, loại trừ nguyên nhân, điều kiện gây
ảnh hưcmg xấu đến trật tự công cộng.
đ) Tô chức, tham gia tập trung đông người trái quy định của pháp luật ở
nơi đang diên ra các hội nghị quốc tế, kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoặc
các hoạt động chính trị quan trọng khác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thế chính trị - xã hội hoặc nơi công cộng khác.
2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà
tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bang hình thức
cảnh cảo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):
a) Chủ trì tổ chức hoặc chủ động vận động, xúi giục, cưỡng ép, mua chuộc
người khác tham gia các hội trái quy định.
b) Có hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng, cuộc
sông bình thường của nhân dân hoặc trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn
minh nơi công cộng.
c) Lợi dụng các quyền tự do dân chủ của công dân để tổ chức, tham gia
biếu tình, tập trung đông người, gây mất an ninh, trật tự.
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để dung túng, bao che, tiếp tay dẫn đến
xử lý không nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự công cộng.
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu
quả rât nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a)
Chủ trì, khởi xướng hoặc chủ động tham gia lập các hội trái quy định
của pháp luật; tô chức hoạt độnR của hội trái tôn chỉ, mục đích gây ảnh hưởng
xâu trong xã hội.
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b) Khởi xướng tôn chỉ, mục đích, nội dung, hình thức; chủ trì, chuẩn bị kế
hoạch, phân công, tập họp lực lượng, tham gia bàn bạc, tuyên truyền, vận động,
lôi kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng ép người khác tham gia biểu tình, tập
trung đông người trái quy định của Đảng và Nhà nước, gây mất an ninh, trật tự.
c) HỒ trợ tham gia biểu tình không được cơ quan có thấm quyên cho phép
hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng lại lợi dụng hoặc tiếp tay
cho các thế lực thù địch lợi dụng để chống Đảng, chống Nhà nưó'c.
d) Có hành vi, việc làm gây cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, của
cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội gây hậu quả nghiêm trọng.
Điều 24. Vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gãy hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiến trách:
a) Cản trở kết hôn, ly hôn trái pháp luật hoặc để con tảo hôn.
b) Trốn tránh nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con, lạm dụng sức lao động
của con chưa thành niên.
c) Cản trở người không trực tiếp nuôi con thăm nom con sau khi ly hôn (trừ
trường họp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyêt định của toà án).
d) Trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ giám hộ sau khi đã làm thủ tục
công nhận giám hộ tại Ưỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của
pháp luật.
đ) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giả mạo giấy tò' để đăng ký nuôi con nuôi.
2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điêu này mà
tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức
(nêu củ chức vụ):
a) Vi phạm trong việc sửa chữa, làm sai lệch nội dung hoặc giả mạo giấy
tò' dê dăng ký kết hôn.
b) Thiếu trách nhiệm, xác nhận không đúng tình trạng hôn nhân dẫn đến
việc đăng ký kết hôn bất hợp pháp.
c) Cố ý khai gian dối hoặc có hành vi lừa dối khi đăng ký kết hôn hoặc
cho, nhận nuôi con nuôi.
3- Trường hợp vỉ phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điêu này gây hậu
quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thỉ kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a)
một chồng.

Vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một
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b) Ép buộc vợ (hoặc chồng), con làm những việc trái đạo lý, tráipháp
mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

luật

c) Từ chối thực hiện, không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cha mẹ,nghĩa
vụ cấp dưõng cho con sau khi ly hôn theo quy định của DháD luật.
Điều 25. Vi phạm quy định về kết hôn vói ngưòi nưóc ngoài
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm, trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiến trách:
a) Có con kết hôn với người nước ngoài hoặc ngưòi Việt Nam định cư ở
nước ngoài mà không báo cáo trung thực bằng văn bản với chi bộ, thường trực
cấp uỷ quản lý mình về lai lịch, thái độ chính trị của con dâu (hoặc con rể) và
cha, mẹ ruột của họ.
b) Biết nhưng để con kết hôn với người nước ngoài vi phạm quy định của
pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam.
2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lỷ kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điểu
này mà tái phạm hoặc vi phạm lân đâu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm
một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cảo hoặc cách
chức (nếu có chức vụ):
a) Có vợ (chồng) là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước
ngoài hoặc kết hôn với ngưòi nưó'c ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
nhưng không báo cáo vói câp uỷ trực tiếp quản lý và cấp uỷ nơi mình sinh hoạt.
b) Bản thân biết mà không có biện pháp ngăn chặn việc con kết hôn với
người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hành vi chống Đảng
và Nhà nước.
c) Có hành vi ép con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định
cư ở nưcrc ngoài nhằm vụ lợi.
d) Môi giói kết hôn giữa người Việt Nam với người nưcrc ngoài trái quy
định của nháp luật Việt Nam.
3- Trường hợp vi phạm đã bị xử ỉỷ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2
Điêu này gây hậu quả rât nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp
sau thì kỷ’ luật băng hình thức khai trừ:
a) Cố tình kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở
nước ngoài mà người đó không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật
Việt Nam.
b) Kêt hôn với người nước nRoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước
ngoài mà biết người đó có hoạt động phạm tội nghiêm trọng, có thái độ hoặc
hoạt động chống Đảng, Nhà nước.
c) Kêt hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước
ngoài mà không báo cáo băng văn bản vói chi bộ về lai lịch của người đó, hoặc
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đã báo cáo nhưng tổ chức đảng có thẩm quyền không đồng ý nhưng vẫn cố tình
thực hiện.

d)
Cố tình che giấu tổ chức đảng; ép con kết hôn với người nước ng
người Việt Nam định cư ở nước ngoài trái với quy định của Đảng và pháp luật
của Nhà nước.
Điều 26. Vi phạm quy định về quan hệ vói tổ chức, cá nhân người
nước ngoài
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
a) Tự mình hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột
đi du lịch, tham quan, học tập, chữa hệnh ở trong nước, ngoài nước bằng nguồn
tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có
thấm quyền.
b) Nhận làm việc trong các cơ quan, tổ chức hoặc với cá nhân người nước
ngoài mà không báo cáo với tổ chức đảng có thấm quyền.
c) Có mối quan hệ mật thiết với người nước ngoài, nhưng không báo cáo
theo quy định.
d) Tự ý ra nước ngoài mà không báo cáo hoặc chưa được sự đồng ý của
cấp uỷ trực tiếp quản lý và cấp uỷ nơi sinh hoạt.
2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà
tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức
(nêu có chức vụ):
a) Có tiền, kim loại quý, đá quý, các giấy tờ có giá trị như tiền đang gửi ở
ngân hàng nước ngoài trái quy định của Nhà nước.
b) Chuyển tiền, tài sản cho ngưừi nưức ngoài ra nước ngoài trái quy định.
c) Làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ và tô
chức, cá nhân nước ngoài gây hại đến lợi ích quôc gia.
d) Liên doanh, liên kết, đầu tư vốn dưó'i mọi hình thức với cá nhân, tô
chức nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo
hoặc khi chưa đưọc sự đồng ý của tố chức đảng có thâm quyền.
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điêu này gây hậu
quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường họp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:

a)
Quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở n
ngoài có hành vi chống Đảne, Nhà nước, làm phương hại đên lợi ích quôc gia.
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b) Biết nhưng vẫn nhận tài trợ của cá nhân, tổ chức có hoạt động chống
Đảng và Nhà nước.
c) Đông tình, bao che, tiếp tay cho hoạt động của người nước ngoài hoặc
người Việt Nam ở nước ngoài chống Đảng và Nhà nước,
d) Cung cấp, tiết lộ thông tin, tài liệu, hiện vật thuộc phạm vi bí mật của
Đảng và Nhà nước cho nước ngoài, cho cá nhân và tổ chức chính trị thù địch,
phản dộng dưới mọi hình thức.
đ) Iloạt động trong các đảng phái, Lổ chức chính trị thù địch, phản dộng
nước ngoài.
Điều 27. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp
pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật băng hình thức khiến trách:
a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình; tham gia các hoạt
động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.
b) Khai báo hoặc xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng
sức khoẻ của VỌ’ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn
tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.
2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều
này mà tải phạm hoặc vi phạm lân đâu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm
trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định
/chác) thì kỷ luật băng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điền này gây hậu
quả rát nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên
hoặc vỉ phạm trường hợp sau thì kỷ luật bang hình thức khai trừ:
Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là
con đẻ nhăm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.
Điều 28. Vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp trong ngành Y tế
1Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm, trọng thì kỷ’ luật bằng hình thức khiến trách:
a) Vi phạm các quy chế, quy định về chuyên môn trong ngành Y tế.
b) Không trung thực trong kê khai và thanh toán các chi phí khám bệnh,
chữa bệnh.
c) Phân biệt đôi xử với ngưòi bệnh, có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề
nghiệp và gây phiên hà, sách nhiễu cho người bệnh; từ chối khám bệnh, chữa
bệnh cho người bệnh.
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d)
Giao cho nguửi bệnh thuốc kém chất lượng, hết hạn sử dụng, kê đ
thuôc không đúng vói yêu cầu và mức độ bệnh.
đ) Kê đơn và chỉ định người bệnh mua thuốc tại cửa hàng thuôc, gợi ý
chuyến ngưcri bệnh tới cơ sở khám, chữa bệnh có liên quan đên mình đê nhận
hoa hông trái pháp luật.
2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều
này mà tái phạm hoặc vi phạm lân đâu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm
một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách
chức (nêu cỏ chức vụ):
a) Sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phương pháp chẩn
đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học khi chưa được phcp của Bộ Y tế và sự chấp
nhận của người bệnh.
b) Không hết lòng cứu chữa người bệnh, để xảy ra những hậu quả nghiêm
trọng đối với người bệnh.
c) Kê đon thuốc cho người bệnh không phù họp với chẩn đoán và không
có biện pháp bảo đảm sử dụng thuốc họp lý, an toàn.
d) Sản xuất, kinh doanh, cấp phép hoặc cho phép nhập khẩu, cung cấp
thiết bị y tế, thuốc tân dược không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử
dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam.
đ) Bản thân có thiếu sót, khuyết điểm không tự giác nhận trách nhiệm về
mình, đố lỗi cho ngưòi khác.
e) Thiếu trách nhiệm trong việc khám, chữa bệnh; yêu cầu người bệnh đến
khám và điều trị tại cơ sở y tế tư nhân do mình lập ra hoặc cơ sở y tê do mình
tham gia thành lập nhằm trục lợi.
g) Vi phạm các quy định về chuyên môn, kỹ thuật trong khám, chữa bệnh,
gây hậu quả nghiêm trọng cho người bệnh.
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoán 2 Điều này gây hậu
quả rất nghiêm trọng hoặc vỉ phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a) Tự ý bỏ vị trí trong khi làm nhiệm vụ, không theo dõi và xử trí kịp thời
đối với các diễn biến của ngưò'i bệnh dân đên tử vong.
b) Thiếu trách nhiệm, không khẩn trương sơ cứu, cấp cứu người bệnh,
chuẩn đoán, xử lý kịp thời đối với người bệnh dẫn đến người bệnh bị tử vong.
c) Đặt điều kiện về vật chất hoặc vòi vĩnh nhận tiền, quà có giá trị lớn của
người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân trong quá trình khám, chữa bệnh.
d) Tẩy xoá, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhàm trốn tránh trách nhiệm; lợi dụng
việc khám, chừa bệnh đê trục lợi báo hiêm y tê.
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Chương IV
VI PHẠM VỀ CHÉ Đ ộ TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG,
TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
Điều 29. Vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiến trách:
a) Thiếu Irách nhiệm trong lãnh dạo, chỉ dạo, tổ chức thực hiện quy ché
làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở.
b) Không phố biến kịp thời, chỉ đạo, tổ chức thực hiện không đúng hoặc
không chỉ đạo, tố chức thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết,
chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp uỷ cấp trên và
cấp mình.
c) Thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định,
quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước
đe cấp dưới thực hiện sai hoặc quyết định sai.
d) Giao nhiệm vụ cho cấp dưới không rõ, không đúng quyền hạn dẫn đến
cấp dưới vi phạm.
đ) Cấp dưới đã báo cáo, xin chỉ thị những vấn đề thuộc thẩm quyền,
nhưng không kịp thời chỉ đạo hoặc giải quyết để tình trạng đơn, thư khiếu kiện
vượt cấp phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã
hội tại địa phương, đon vị.
e) Có trách nhiệm nhưng né tránh, không kiểm tra, xem xét, xử lý khi phát
hiện đảng viên thuộc diện quản lý vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kv luật theo qnv định tại Khoản ỉ Điều
này mà tái phạm hoặc vi phạm lân đâu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm
một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cảo hoặc cách
chức (nêu có chức vụ):
a) Thiêu kiêm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm
kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản
lý hoặc đưọ’c phân công phụ trách.
b) Chỉ đạo thực hiện trái quy định của Đảng và Nhà nước hoặc không rõ,
không nhất quán, gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản của ĐảnR, Nhà nước;
tham mưu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm
quyên văn bản trái quy định của Đáng và Nhà nước.
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c) Thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để đơn vị xảy ra
mất đoàn kết nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, quy trình, quy định công tác,
tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.
d) Người đứng đầu hoặc cấp phó của ngưò'i đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa
phương, tổ chức báo cáo cấp có thẩm quyền sai sự thật; không giải quyết kịp
thời những tồn tại ở địa phương, đon vị, ngành, lĩnh vực mình phụ trách dẫn đến
có nhiều sai phạm nghiêm trọng, mất đoàn kết nội bộ hoặc khiếu nại, tố cáo
đông người.
đ) Bố trí bố, mẹ, vọ- (chồng), con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ
lãnh đạo, quản lý và làm những công việc trong cơ quan, đơn vị, tố chức do
mình trực tiếp phụ trách trái quy định của Đảng và Nhà nước.
e) Đe cấp phó, người đại diện hoặc người được mình uỷ quyền làm trái
quy định của Đảng và Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ.
3Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điêu này gây
quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp san thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a) Bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới, dẫn
đến ngưò'i vi phạm đến mức phải xử lý về hình sự.
b) Ngưò'i đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đon vị,
địa phương cổ tình báo cáo sai sự thật, che giấu tội phạm, hành vi vi phạm
nghiêm trọng kỷ luật đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc che giâu
tình trạng mất đoàn kết nội bộ kéo dài ở nơi mình trực tiếp phụ trách.
c) Trực tiếp gây ra hoặc do quan liêu, thiếu trách nhiệm để cơ quan, tổ
chức, địa phương do mình trực tiếp phụ trách mất đoàn kết, vi phạm nghiêm
trọng kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước.
d) Ngưò’i đứng đầu tổ chức kinh tế của Đảng, Nhà nước thiếu trách nhiệm
hoặc cố ý làm trái các quy định dẫn đến đơn vị sản xuất, kinh doanh thua lỗ kéo
dài, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tiền, tài sản của Nhà
nước, của tập the và cá nhân người lao động.
Điều 30. Vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ

1Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả
nghiêm trọng thì kv luật băng hỉnh thức khiên trách:
a) Làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đcn uv
tín của tô chức, CO' quan, đơn vị, của Đảng, vai trò tiên phong, gưong mâu của
đảng viên; vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật nội bộ CO' quan.
b) Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong thực thi nhiệm
vụ, cônơ vụ hoặc trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ đưọ'c giao hoặc bỏ vị trí công
tác trong quá trinh thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
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c) Thực hiện không đúng, không đầy đủ so với quy định về báo cáo kết
quả minh bạch tài sản, thu nhập.
d) Thiêu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy
trình, thủ tục, thời hạn quy định gây hậu quả cho cá nhân, tố chức.
đ) Không báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp
luật của cán bộ, công chức trong tổ chức, đơn vị.
e) Yêu cầu tổ chức, công dân thực hiện các thủ tục hành chính không đúng
quv định.
2- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này mà tải phạm hoặc
vi phạm lân đâu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường
hợp sau thì kỷ luật băng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):
a) Được giao quản lý nhưng có hành vi chiếm giữ, cho thuê, cho mượn tài
sản, cho vay quỹ của Nhà nước, cơ quan, đon vị, tổ chức đưọ’c giao quản lý, sử
dụng trái quy định.
b) Lạm quyền, giải quyết công việc không đúng thẩm quyền hoặc cửa
quyên, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá
nhân trong khi giải quyết công việc.
c) Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu, tài sản, phương tiện của cơ quan, tổ
chức, đơn vị.
d) Quản lý và sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước, tố chức và công dân
để vụ lợi.
đ) Trôn tránh trách nhiệm về những hậu quả do mình gây ra trong thực
hiện nhiệm vụ, quyền hạn.
e) Tạo vây cánh, bè phái, nhóm lợi ích, chia rẽ, lôi kéo, mất đoàn kết với
đông nghiệp trong tô chức, cơ quan, đơn vị.
g) Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn, sử dụng thông tin, tài liệu,
phương tiện liên qưan đến thực thi công vụ đế vụ lợi hoặc làm tốn hại nghiêm
trọng đến danh dự, uy tín của cơ quan, đơn vị.
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điêu này gây hậu
quả rât nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
hăng hình thức khai trừ:
a) Lọ-i dụng chức trách, nhiệm vụ được giao tham mưu, đề xuất với cấp có
thấm quyền ban hành các nshị quyết, chỉ thị, quyết định, chính sách, chế độ sai
trái vì lợi ích nhóm hoặc lợi ích cục bộ.
b) Lợi dụng danh nghĩa, phương tiện cơ quan, trụ sở làm việc, CO' sỏ' sản
xuât kinh doanh, tô chức mình cônơ tác hoặc phụ trách đế bao che, tiếp tay cho
hành vi buôn lậu, sản xuất hàng eiả, buôn bán hàng cấm hoặc hoạt động có tính
chât tc nan xã hôi.

14Q UDTW 102.DO C

2 7

Điều 31. Vi phạm về tệ nạn xã hội
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật băng hình thức khiên trách:
a) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình tham
gia đánh bạc, cho vay nặng lãi dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn
chặn hoặc không báo cáo vói cơ quan nhà nước có thâm quyên.
b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử
dụng hoặc tàng trữ, lưu hành, mua bán, vận chuyến văn hoá phấm có nội dung
cấm, độc hại mà không báo cáo với cơ quan nhà nước có thâm quyền.
2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà
tải phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một
trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức
(nếu cỏ chức vụ):
a) Tham gia đánh bạc hoặc sử dụng các chất ma tuý hoặc tham gia các tệ
nạn xã hội khác.
b) Người có nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội mà
dung túng, bao che, tiếp tay hoặc không kịp thời xử lý người vi phạm các hành
vi mua dâm, bán dâm, sử dụng ma tuý, đánh bạc, cho vay nặng lãi hoặc tàng trữ,
lưu hành, mua bán, vận chuyển văn hoá phấm có nội dung câm, độc hại.
c) Tàng trữ, lưu hành, mua bán, vận chuyển văn hoá phẩm có nội dung
cấm, độc hại.
d) Dung túng, chứa chấp hoặc do thiểu trách nhiệm để hành vi mại dâm,
ma tuý, đánh bạc và tệ nạn xã hội khác xảy ra trong đơn vị, cơ quan, tô chức, địa
bàn do mình trực tiếp quản lý, phụ trách.
đ) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử
dụng, sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điêu này gây hậu
quả rất nghiêm trọng hoặc vỉ phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a) Tổ chức sản xuất, bán hoặc lưu hành, tán phát các văn hoá phẩm có nội
dung cấm, độc hại.
b) Sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép hoặc tố chức sử dụng
trái phép các chất ma tuý.
c) Cho vay nặn2. lãi, sử dụng các hành vi trái pháp luật dưới mọi hình thức
đê đòi nợ.
d) Tô chức chứa chấp và môi giới mại dâm; tổ chức hoạt động mại dâm;
bảo kê mại dâm; lợi dụng kinh doanh dịch vụ đế hoạt động mại dâm.
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đ) Chủ mưu, khởi xướng, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức hoặc đã bị
xử lý về hành vi đánh bạc nhưng tiếp tục tái phạm.
Điều 32. Vi phạm về bạo lực gia đình
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường họp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiến trách:
a) Sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh
gia đình.

kích động bạo lực

b) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa
ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa VỌ’ và chồng; giữa anh, chị, em ruột
với nhau.
c) Ngăn cản việc phát hiện, khai báo, ngăn chặn và xử lý hành vi bạo lực
gia đình.
2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lỷ kỷ luật tại Khoản 1 Điểu này mà tái
phạm hoặc vi phạm lân đâu gãy hậu quả nghiêm trọhg hoặc vi phạm một trong
các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có
chức vụ):
a) Chiếm đoạt, huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành
viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của gia đình.
b) Cưỡng ép thành viên trong gia đình lao động quá sức,đóng góp tài
chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên trong gia đình
nhăm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính.
c) Có hành vi buộc thành viên trong gia đình ra khỏi chỗ ỏ' trái pháp luật.
d) Cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức ngưòi khác thực hiện hành vi
bạo lực gia đình.
đ) Dung túng, bao che, không xử ỉý, xử lý ỉthông đúng quy định của pháp
luật đối với hành vi bạo lực gia đình.
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu
quả rât nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a) Trả thù, trù dập người phát hiện, báo tin, ngăn chặn hành vi bạo lực
gia đình.
b) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc có hành vi khác xâm hại đến sức
khoẻ, tính mạng; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi hoặc
gây áp lực thưòng xuyên vê tâm lý đôi với thành viên trong gia đình hoặc người
có côn" nuôi dưỡng mình.
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Điều 33. Vi phạm về đạo đức, nếp sống văn minh
1- Đảng viên vỉ phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít
nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
a) Tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật, mừng thọ, kỷ
niệm ngày cưới, mừng nhà mới, lên chức, chuyên công tác xa hoa, lãng phí hoặc
trái quy định.
b) Vi phạm các quy định về cấm uống rượu, bia lảm ảnh hưởng đến tư
cách đảng viên.
c) Có hành vi quấy rối tình dục dưới mọi hình thức.
d) Quậy phá, gây gổ, đánh nhau hoặc có hành vi thiếu văn hoá làm mất an
ninh, trật tự công cộng.
2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điêu
này mà tái phạm hoặc vi phạm ỉần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm
một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách
chức (nếu có chức vụ):
a) Tổ chức việc cưới, việc tang với quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày; tổ
chức giỗ, sinh nhật, mừng thọ, lên chức, mừng nhà mới với quy mô lớn gây
phản cảm hoặc gây dư luận bức xúc trong nhân dân, bị xã hội lên án.
b) Thiếu trách nhiệm hoặc vì động cơ cá nhân mà dung túng hoặc kích
động người khác vi phạm pháp luật.
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điểu này gây hậu
quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật
bằng hình thức khai trừ:
a) Là lãnh đạo, chỉ huy nhưng có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đên
nhân phẩm, danh dự hoặc dùng nhục hình đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân viên
dưới quyền.
b) Là cấp dưới nhưng có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm,
danh dự hoặc hành hung cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy và đồng nghiệp.
Điều 34. Vi phạm về tín ngưỡng, tôn giáo
1Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả
nghiêm trọng thì kỷ luật bang hình thức khiên trách:

a)
Biết mà không có biện pháp 2;iáo dục, ngăn chặn để vọ- (chồng) ho
con cùng sống chung trong gia đình tham gia các tô chức tôn giáo bât họp pháp,
truyền đạo trái phép.
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b) Mê tín, dị đoan: Tổ chức lễ cầu lên chức; xem bói, xóc thẻ, nhờ thầy
yếm bùa trừ tà ma và những việc mê tín, dị đoan khác.
c) Có hành vi cưÕTLg ép, ngăn cản hoạt động tự do tín ngưỡng, tôn giáo
hợp pháp của người khác.
2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lỷ kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều
này mà tải phạm hoặc vi phạm lân đâu gầy hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm
một trong các trườnợ hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách
chức (nêu cỏ chức, vụ):
a) Tự ý theo tôn giáo hoặc nhận giữ các chức sắc của các tổ chức tôn giáo
mà không báo cáo, xin ý kiến chi bộ và tổ chức đảng quản lý trực tiếp hoặc đã
báo cáo nhưng chưa được các tố chức đảng có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.
b) Phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.
c) Tố chức, vận động, dụ dỗ, kích động, lôi kéo, đe doạ, ép buộc người
khác tham gia tôn giáo bất hợp pháp.
d) Úng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất họp pháp. Vi phạm
quyên tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân tác động xấu đến đoàn kết dân
tộc, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.
đ) Bao che, tiếp tay cho các hoạt động mê tín, dị đoan trong các lễ hội; lợi
dụng tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức để trục lợi.
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu
quả rât nghiêm trọng hoặc vỉ phạm một trong các trường hợp san thì kỷ luật
băng hình thức khai trừ:
a) Tổ chức kích động nhằm chia rẽ đoàn kết giữa các tôn giáo trong nước
và ngoài nước.
b) Hoạt động mê tín, dị đoan đến mức cuồng tín, mù quáng; hành nghề
đồng cốt, thầy cúng, thầy bói, thầy địa lý nhằm trục lợi hoặc vì mục đích khác.
c) Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hoà bình, độc
lập, thông nhất dất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên
truyền trái chính sách, pháp luật của Nhà nưcrc.
d) Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng để chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân
tộc, tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại tính mạng, sức khoẻ, nhân
phâm, danh dự, tài sản của tố chức, cá nhân; gây cản trở việc thực hiện quyền và
nghĩa vụ công dân.
đ) Chủ trì, tham gia hoặc vận động, ủng hộ hoặc bao che, tiếp tay cho cá
nhân, tô chức lập mới và xây mới đền, chùa, miếu thờ, điện thờ, CO' sở thờ tụ' của
các tôn giáo khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chươnợ
o V

Đỉêiỉ 35. Các cẩp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tô chức việc nghiên cửu, quán triệt
và triền khai thực hiện Quv định này.
Biểu 36. Quy định này thay thế Quy định sổ 18l-QĐ/TW, ngày 30/3/2013
của Bộ Chính trị khoá XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và có hiệu lực từ
ngày kv, được phố biến đên chi bộ.
Điều 37. Ưỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định này;
chủ trì, phối họp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương Đảng và
tổ chức đảng có liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định;
định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vưóng mắc cần bổ sung, sửa đổi thì báo
cáo đê Bộ Chính trị xem xét, quyết định.
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