
T/M BANG U'c? 
THIJONG TRI)C 

DANG BQ TINH TUYEN QUANG 
BANG UY KHOI CAC CO QUAN 

VA DOANH NGHEP TiNiI 
* 

S 791-QD/DUK 

BANG CONG  SAN VIET NAM 

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 3 näm 2022 

QUYET BNH 
Ban hành Quy trInh giãi quyêt khiêu ni k 1ut thing cüa Ban Chap hành 
Bang b, Ban Thirong vi Bang u Khôi các co' quan và doanh nghip tinh 

- Can cü Diêu 1 Dáng Cong san Vit Nam; 
- Can cü Quy djnh s 22-QD/TW ngày 28/7/2021cUa Ban Chip hành Trung 

uo'ng Dãng ye cong tác kiêm tra, giám sat và kj lu2t ca Dáng; 

- Can cir Quyt djnh s 407-QD/TU ngày 20/01/2022 cUa Tinh üy ve Quy 
trInh giái quyêt khiêu ngi kj 1ug7 dáng cia Ban Chap hành Dáng bç5 tinh, Ban 
Thu'àng vy Tinh uj; 

- Can cir Quy ché lam vic cüa Ban Chp hành Dãng bt Kh& các c quan 
và doanh nghip tinh khoá X, nhim k' 2020-2025. 

- Xét d nghj cüa Uy ban Kim tra Dãng üy Khi các ci quan và doanh 
nghip tinh. 

BAN CHAP HANH BANG BQ KHOI 
QUYET BNH 

Biu 1: Ban hành Quy trInh giái quyt khiu nti k5i 1ut dãng cüa Ban 
Chap hành Dâng b, Ban Thung vi Dâng u Khôi các cci quan và doanh nghip 
tinh kern theo Quyêt ctjnh nay. 

Biu 2: Quyt dnh nay có hiu lirc k tü ngày k và thay th Quyt djnh 
so 83-QD/DUK ngày 15/4/2020 cüa Ban Thithng vii Dáng u' Khôi các cci quan 
và doanh nghip tinh ye ban hãnh Quy trInh giâi quyêt khiêu ni k' 1ut Dâng cüa 
Ban Chap hành Dâng bO,  Ban Thithng vii Dâng u' Khôi các cc quan và doanh 
nghip tinh. Các dông chI U viên Ban Thithng vii Dãng uS',  U5r viên Ban Chap 
hành Dâng b; các ban, Van phông Dâng uS' Khôi; các chi, dáng b cci si Co trách 
nhim thirc hin Quyêt dnh nay. 

Noi nhân: 
- Ban Thung vii Tinh u' (báo cáo), 
- Uy ban Kiêm tra Tinh us', 
- Nhu Diêu 2, 
- Luu Van phông Dáng üy Khôi. 
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QUY TR!NH 
Giãi quyt khiu nii k Iut dãng cüa Ban Chap hành Bang b, 

Ban Thtrô'ng vi Bang u5' Khi các co quan và doanh nghip tinh 
(ban hành kern theo Quyêt djnh so 791-QD/DUK ngày 17 tháng 3 nàrn 2022 

cia Ban Chap hành Dáng bç5 Khói các cci quan và doanh nghip tinh) 

I- BUOC CHUAN BI 

1. Giao U ban Kim tra Dâng u Khi lam vic vi t chüc dàng hoc dãng 
viên có don khiu ni k' lut dàng (gçi tat là dôi tuçmg khiêu ni) dé näm tInh hInh, 
xác djnh rO ni dung tnrâc khi d xut thành 1p doàn kim tra giãi quyêt khiêu n.i 
k' lut dàng (g9i tt là Doàn Kim tra). 

2. U ban Kim tra Dâng u Khi tham muu quy& djnh thành 1p Doàn 
kim tra. Tru&ng doàn kiêm tra là Uy viên Ban Thung vi Dãng üy hoac ChU 
nhim, Phó Chü nhim U ban Kiêm tra Dãng u Khôi. 

3. Doàn kim tra nghiên cüu don khiu ni, can cü ni dung don xây dçrng 
k ho.ch, ljch trmnh thm tra, xác minh; phân cong nhim vii ciii the cho các thành 
viên trong doàn; chuãn bj các tài lieu phic viii vic thâm tra, xác minh. 

II- BIXOC TIEN HANH 

1. Doàn kim tra lam vic vói di din t chüc dàng dã quyt djnh k lut 
hotc dã giãi quyt khiu nai  d trin khai quyt djnh, k hoch th.m tra, xác minh; 
thông nhât ljch trInh tiên hành vâ yêu cu cir can b phi hçp; nghe th chirc dãng 
nêu trên báo cáo, cung cp h so thi hành ki lut hoc h so giãi quyêt khiêu ni kS' 
1ut, thông tin, tài 1iu Co lien quan. 

2. Doàn kim tra nghiên ciru h so thi hành kST 1ut hoc h so giãi quyt 
khiêu nai kS' luât; tiên hành thâm tra, xác minh, lam vic vói di din to chüc dáng 
dâ quyêt djnh k lut hoc dai  din tO chirc dãng dä giãi quyêt khiêu n.i ma di 
tucYng khiêu ni chua dông tInh tiêp tic khiêu ni iOn Ban Chp hành Dáng b, Ban 
ThuOng vit Dãng üy Khôi dê trao dOi v ni dung, müc d, tInh chit, hu qua, 
nguyen nhân vi phm; lam rô nhUng dim khác nhau gitta ni dung khiu ni k' 
1ut vth quyOt djnh (hInh thirc) k lut, quyOt dnh giài quy& khiu nai;  vic chip 
hành nguyen tac, thu tçic, quy trInh, thm quyn trong xem xét thi hành k' lut và 
giâi quyêt khiêu ni; yOu câu các t chüc dàng do cung d.p thông tin, tài 1iu, bang 
chirng liOn quan dOn ni dung khiu ni (nu co), nOu rO chInh kin bang van bàn 
ye ni dung khiOu ni và hInh thuc k' iut. 

- Doàn kim tra lam vic vci di tuçing khiu n.i và các t chüc, cá nhân có 
lien quan. 

- Nu cn có sir dánh giá, thm djnh, giám djnh chuyOn mOn, k thut cüa 
các co quan chirc nang lam can cü cho vic k& 1u.n ni dung khiu ni thI Tru&ng 
doàn kiOm tra báo cáo Ban ThuOng vi Dãng u Khi xem xét, quyt djnh. 
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- Truàrng hçip có tInh ti& mâi dn dn thay di ban chit cüa sir vic thI 
Doàn kim tra lam vic vi các t chüc dâng dã quyêt djnh k luat,  giãi quyêt 
khiu nai  k 1ut d xem xét 1i vic thirc hin quy trInh, thU tiic, lam rô ni 
dung vi phm; xây dung d%r thâo báo cáo k& qua thâm tra, xác minh. 

3. T chUc hi nghj vói t chirc dãng dã quyt djnh k' 1ut hoc dä giãi 
quyt khiu nai  k' 1ut d Doàn kim tra thông báo két qua kiêm tra, xác minh và 

kin cUa t chUc dãng quãn 1 di tuçing khiu ni, di tugng khiêu nti và to 
chUc dãng có lien quan; hi nghj thão 1un, thông nhât ye dê nghj chuân y hInh 
thIrc k' 1ut dä áp ditng hoc quyt djnh giãi quy& khiu ni hoc biêu quyêt 
bang phiu kin v d nghj thay di hoc xóa bO hInh thUc k 1utt dâ áp diing dOi 
vài truông hçp có tInh tit m&i dn dn thay di bàn chit cUa v1i vic. 

4. Doàn kim tra thm tra, xác minh, nhUng ni dung chua rô hoc có 
kin khác nhau ghta di tixçing khiu nai  vâi t chUc dàng dâ quyêt djnh k 
1ut, dâ giâi quyt khiu nai  k lut. Hoàn chinh báo cáo kêt qua giài quyêt 
khiu ni k 1ut xin kin Uy ban Kim tra Dãng Uy truâc khi trInh Thithng 
trirc Dáng ur, Ban Thung vii Dáng Uy, Ban Chp hành Dãng b KhOi. 

5. Uy ban Kim tra Dãng Uy Khi phi hçip vOi Van phông Dàng u báo 
cáo Thung trçrc Dãng Uy Khi xem xét quyt djnh thành phn, thai gian trInh 
hi nghj Ban Thu?ing vi Dãng Uy, Ban Chp hành Dãng b Khi; gUi dir thão 
báo cáo k& qua giãi quyt khiu ni k' 1ut dn các dng chi U viên Ban 
Thithng vii Dàng u' tnróc cuc h9p It nht 03 ngày hoc gUi các dng chI U 
viên Ban Chap hánh Dãng b truâc cuc h9p It nht 05 ngày lam vic theo thm 
quyên giai quyêt. 

III- BUOC KET THUC 

1. T chUc hi nghj xem xét, quyt djnh hInh thUc k' lu.t: Doàn kim tra 
báo cáo kt qua giãi quy& khiu ni ti Hi nghj Ban Thu&ng v1i Dáng u Khôi. 
Tru?iing hçip thuc thâm quyn cUa Ban Chp hành Dáng b Khi thI Doàn kiêm 
tra báo cáo Thu&ng tr1rc Dang Uy, Ban Thu&ng v1i Dang Uy cho kik chi do 
truâc khi trInh Ban Chap hanh Dang b KhM. 

1.1- Thành phn tham dz: 

- Thanh phn dir h9p Ban Thithng v Dãng u' Khi: Di din Doàn kim 
tra; dti din länh do U ban Kim tra Dàng u Khi, Ban T chUc Dang uS' Khi, 
Van phông Dâng uS' KhOi yà di din th chUc dang có lien quan. Khi cn thit mi 
Ca nhan khiu ni kS'  1ut dãng thuc din Ban Ch.p hành Dâng b, Ban Thu&ng 
vii Dáng Uy, Uy ban Kim tra Dãng Uy Khi quyt djnh k5r 1ut. 

- Thành phn dir h9p Ban Chp hành Dàng b Khi: Di din Doàn kim tra; 
dai din lânh dao  U5' ban Kiêm tra Dãng uS' Khi, Ban T chUc Dãng u5' Khi, 
Van phàng Dãng u5' Khôi và di din to chUc dáng có lien quan. 
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1.2- Ni dung 

- Doàn kim tra báo cáo kt qua thm tra, xác minh; kin cüa di ti.rqng 
khiu ni; kin và d nghj cüa to chüc dáng, dâng viên có lien quan (kê cã nhUng 

kin khác nhau) và kin cUa Ui ban Kiêm tra Dãng u Khôi. 

Tnthng hqp khiu ni do bj k 1ut b&ng hInh thüc khai tth dãng viên hoc 
giãi tan to chirc dâng thI báo cáo them ye phâm chat, dao  düc, trách nhim trong 
vic thirc hin chüc trách, nhim v1i duçic giao; vic chap hành Czcing 1mb chinh 
trj, Diu 1 Dãng, nghj quyt, chi thj, quy djnh, quyêt djnh, quy chê, kêt lu.n cüa 
Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhá nuâc cUa dôi tisçlng khiêu nai  ti'r khi bj k 1ut 
khai tth clang viên hoc giái tan tO chüc clang den thtii diem giái quyêt khiêu nai. 

- Hti nghj thão 1u.n, bO phiu kin quyt djnh hInh thüc k' 1ut. Nu hi nghj 
Ban Thuing vi Dãng u' Khi xem xét truOc khi trInh Ban Chap hành Dãng b 
Khôi thI thão 1u.n, bO phiêu kin de nghj hInh thüc ki 1u.t dê Ban Chap hành Dáng 
b Khi tháo lun, quyt djnh bang hInh thüc bó phiêu kin. 

- Doàn kim tra chutn bj dir thão kt 1un, quyt djnh giái quy& khiu n.i 
k' 1u.t trInh U ban Kim tra Dáng u Khi truâc khi trInh Thithng trirc Dáng üy 
Khôi, Ban Thuing vi Dãng üy, Ban Chap hành Dáng b Khôi k ban hành. 

2. Di diên Ban Thu?ng vi Dãng u Khi ho.c Ban Chap hành Dãng b 
Khôi thông báo ho.c u' quyên cho Doàn kim tra hoc t, chüc clang có thâm 
quyên thông báo quyêt djnb giãi quyt khiu ni k 1u.t dn di tuqng khiu ni và 
các to chüc clang, clang viên có lien quan d thirc hin và báo cáo kt qua vài chü 
th giãi quyt khiu nai. 

3. Doàn kim tra hp rut kinh nghim, hoàn chinh h sG; chuyn Van phông 
Dãng uS' KhOi hru trtr theo quy djnh. 

4. Giao U5' ban Kim tra Dãng uS' Khi giám sat các t chuc clang và clang 
viên có lien quan thirc hin két 1un, quyt djnh giái quy& khiu ni kS'  1ut clang 
cüa Ban Thu?mg v Dãng uS', Ban Chap hành Dãng b KhOi. 
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