
BAN CHẬP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
UỶ BAN KIỂM TRA

*  Hà Nội, ngày 22 thảng 3 năm 2018
Số 04-HD/UBKTTW

HƯỚNG DẪN
thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TVV, 

ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

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

- Căn cứ Quy chế làm việc của ủy  ban Kiểm tra Trung ương khóa XII;

- Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị 
về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm;

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong 
Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị như sau:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng
* Khoản 2, Điều 1

“Đảng viên sau khỉ chuyến 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 thỉ 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

- Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu và đã 
chuyển sinh hoạt đảng mới phát hiện có vi phạm ở nơi sinh hoạt đảng trước 
đây mà chưa được xem xét, xử lý thì tố chức đảng cấp trên trực tiếp của các 
tổ chức đảng đó xem xét, xử lý theo quy định.

- Khi đang xem xét, xử lý đảng viên vi phạm mà tổ chức đảng nơi đảng 
viên vi phạm đang sinh hoạt bị giải thể, sáp nhập, chia tách hoặc kết thúc hoạt 
động thì tổ chức đảng có thẩm quyền vẫn tiếp tục xem xét, xử lý hoặc báo cáo 
tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đó xem xét, xử lý kỷ luật 
đảng viên theo quy định.

Điều 2. Nguyên tắc xử lý kỷ luật

* Khoản 3, Điều 2
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“Khỉ xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, phải căn cứ vào nội 
dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vỉ phạm, các tình tiết tăng 
nặng hoặc giảm nhẹ, thải 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 trị và công tác xây dựng Đảng”.

- Khi xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, phải làm rõ nội dung, 
tính chất, mức độ, tác hại, động cơ, nguyên nhân của vi phạm, các tình tiết 
tăng nặng, giảm nhẹ và căn cứ vào thái độ tự giác, tinh thần quyết tâm sửa 
chữa khuyết điểm, vi phạm và khắc phục hậu quả đã gây ra, chứng cứ đến 
đâu kết luận đến đấy, không suy diễn. Đồng thời, phải xét hoàn cảnh lịch sử 
cụ thể, khách quan, toàn diện nhằm đạt mục tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ chính 
trị và công tác xây dựng Đảng.

- Đảng viên vi phạm bị kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức 
vụ) ở Khoản 2 của các điều từ Điều 7 đến Điều 34 thì tổ chức đảng có thẩm 
quyền căn cứ vào quy định nêu trên để xem xét, quyết định cụ thể: Cảnh cáo 
hoặc cách chức một, một số hoặc tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đảng 
viên đó.

- Đảng viên vi phạm bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo, nếu xét thấy 
không còn đủ uy tín thì tố chức đảng có thấm quyền quyết định cho miễn 
nhiệm hoặc đề nghị cho thôi giữ chức vụ đó.

* Khoản 5, Điều 2

“Đảng viên vỉ 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 nhản vi phạm và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm 
nhẹ mà xem xét, thỉ hành kỷ luật đảng một cách thích hợp

- Cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra từ cấp huyện trở lên 
khi phát hiện đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự 
thì phải chuyến hồ sơ sang cơ quan tư pháp có thẩm quyền để xem xét, xử lý, 
không được giữ lại để xử lý nội bộ.

- Đảng viên vi phạm pháp luật đang bị cơ quan pháp luật có thẩm 
quyền thụ lý theo quy định của pháp luật thì tổ chức đảng không được can 
thiệp đe đảng viên chỉ bị xử lý kỷ luật về Đảng, không bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự hoặc xử lý về chính quyền, đoàn thể.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án của toà án tuyên phạt đối
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với đảng viên từ cải tạo không giam giữ trở lên có hiệu lực pháp luật thì toà 
án phải sao gửi bản án đến cấp uỷ, ban thuờng vụ cấp ủy hoặc ủy ban kiếm 
tra của cấp ủy quản lý đảng viên. Căn cứ vào nội dung bản án, uỷ ban kiểm 
tra quyết định hoặc đề nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy quyết định xử lý kỷ 
luật khai trừ đảng viên theo quy định.

Điều 3. Thời hiệu xử lý kỷ luật

* Khoản 1, Điều 3
“Thời hiệu xử lỷ kỷ luật về Đảng là thời hạn được quy định trong Quy 

định này mà khỉ hết thời hạn đó thì đảng viên có hành vi vi phạm không bị xử 
lý kỷ luật’’.

Đảng viên vi phạm ở bất cứ thời điểm nào đều phải được tổ chức đảng 
có thẩm quyền kiểm tra, làm rõ, kết luận và biểu quyết hình thức kỷ luật cụ 
thể. Sau đó căn cứ vào kết quả biểu quyết và đối chiếu với quy định về thời 
hiệu xử lý kỷ luật để quyết định thi hành hoặc không thi hành kỷ luật đối với 
đảng viên vi phạm.

Ví dụ: Đảng viên A có vi phạm cách thời điếm xem xét kỷ luật là trên 
10 năm. Tổ chức đảng có thẩm quyền sau khi xem xét nội dung, tính chất, 
mức độ vi phạm, biểu quyết quyết định kỷ luật với kết quả là cảnh cáo. Đối 
chiếu với quy định về thời hiệu kỷ luật thì tại thời điếm quyết định kỷ luật đã 
hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên đảng viên đó không bị thi hành kỷ luật về 
Đảng. Trường họp kết quả biếu quyết ở hình thức khai trừ, đối chiếu với quy 
định về thời hiệu, đảng viên đó bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

* Điểm b, Khoản 1, Điều 3

“Thời hiệu xử lý kỷ luật được tỉnh từ thời điểm có hành vi vi phạm. Neu 
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 lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được 
tính lại kế từ thời điếm thực hiện hành vi vi phạm mới ”.

Ví dụ: Đảng viên A có vi phạm vào ngày 02/5/2015 và còn trong thòi 
hiệu xử lý kỷ luật, đến ngày 08/9/2017 lại có vi phạm mới thì thời hiệu đối với 
vi phạm cũ được tính lại từ ngày 08/9/2017. Tố chức đảng có thấm quyền xem 
xét từng nội dung vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật.

- Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm đến 
thời điếm tố chức đảng có thấm quyền ra quyết định kiếm tra, xem xét kỷ luật 
đảng viên; trường họp vi phạm xảy ra liên tục kéo dài thì thời hiệu được tính 
từ thời điếm chấm dứt hành vi vi phạm.

Ví dụ: Đảng viên A có hành vi vi phạm liên tục kéo dài trong thòi gian
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3 năm (từ ngày 08/3/2013 đến ngày 08/3/2016), đến nay mới bị phát hiện 
hành vi vi phạm trong thời gian đó, thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm 
dứt hành vi phạm ngày 08/3/2016 đến khi tổ chức đảng có thẩm quyền quyết 
định kiểm tra, xem xét kỷ luật.

- Không tính lại thời hiệu đối với đảng viên đã bị thi hành kỷ luật 
nhưng sau đó, tổ chức đảng cấp trên quyết định lại (chuẩn y, tăng hoặc giảm) 
hình thức kỷ luật đối với đảng viên đó.

Vi dụ: Đảng viên A bị kỷ luật khiển trách, đảng viên đó khiếu nại lên 
các tổ chức đảng cấp trên; tổ chức đảng giải quyết khiếu nại cuối cùng quyết 
định chuẩn y hình thức kỷ luật khiển trách đối với đảng viên đó (thời gian từ 
khi có hành vi vi phạm đến khi có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng 
là trên 5 năm), vì không tính lại thời hiệu nên đảng viên đó vẫn phải chấp 
hành quyết định kỷ luật của tổ chức đảng cấp trên.

Điều 5. Các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật và không xử 
lý kỷ luật

* Khoản 1, Điều 5

“Đảng viên vi phạm đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang 
mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức, bị om nặng đang 
điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y  tế có thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật (từ cấp huyện trở lên) xác nhận thì chưa xem xét, xử lỷ kỷ luật”.

- “Bệnh hiểm nghèo” là bệnh nguy hiếm đến tính mạng của người bị 
mắc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Thời gian chưa xem xét, xử lý kỷ luật nêu trên không tính vào thời 
hiệu xử lý kỷ luật về Đảng.

Vỉ dụ: Đảng viên A vi phạm cách đây 4 năm, khi tổ chức đảng có thẩm 
quyền xem xét, kỷ luật về Đảng thì đồng chí bị ốm phải điều trị nội trú ở bệnh 
viện thì thời gian điều trị này không tính vào thời hiệu xử lý kỷ luật.

* Khoản 2, Điều 5

“Đảng viên vi phạm đã qua đời, tổ chức đảng xem xét, kết luận, không xử 
lý kỷ luật, trừ trường hợp đảng viên đó vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng”.

Đảng viên qua đời, sau đó mới phát hiện có vi phạm thì không tiến hành 
kiểm tra. Khi đang kiểm tra hoặc xem xét, xử lý kỷ luật mà đảng viên vi phạm 
qua đời thì chỉ kết luận, không thi hành kỷ luật. Trường họp đảng viên vi phạm 
đặc biệt nghiêm trọng qua đời thì vẫn kiếm tra, kết luận và xử lý kỷ luật.

Điều 6. Giải thích từ ngữ
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Ngoài những nội dung giải thích từ ngữ tại Điều 6 trong Quy định, các 
từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

-  Người đứng đầu là người chịu trách nhiệm cao nhất trong các tổ chức 
(cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị) trong lãnh đạo, chỉ đạo, tố chức thực hiện 
nhiệm vụ của các tổ chức đó theo chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

-  Cấp phó của người đứng đầu là người được phân công giúp người 
đứng đầu phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức (cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị) phải 
chịu trách nhiệm như người đứng đầu về chức trách, nhiệm vụ được giao.

-  Cán bộ dưới quyền (mà người đứng đầu phải chịu trách nhiệm liên đới) 
là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hoặc sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ 
trong lực lượng vũ trang ở trong tổ chức, cơ quan, đon vị mà đảng viên đó là 
cấp trưởng, cấp phó hoặc cấp ủy viên được phân công trực tiếp phụ trách.

-  Trách nhiệm của đảng viên (kể cả cấp ủy viên):

+ Trách nhiệm trực tiếp là trách nhiệm đối với hành vi do đảng viên đó 
trực tiếp gây ra trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phụ trách, tổ chức thực hiện 
theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

+ Trách nhiệm liên đới là trách nhiệm của đảng viên khi để xảy ra vi 
phạm trong lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoặc trong cơ quan, tổ 
chức, đơn vị cấp dưới trực tiếp phụ trách hoặc khi cán bộ dưới quyền trực tiếp 
quản lý, phụ trách vi phạm.

-  Trách nhiệm hình sự  là trách nhiệm của đảng viên khi phạm tội phải 
chịu sự tác động của các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước, chịu các hình 
phạt do Bộ Luật Hình sự quy định.

Điều 8. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
* Điểm a, Khoản 1, Điều 8

“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

- Tố chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết 
định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định 
của Mặt trận Tố quốc, các đoàn thế chính trị - xã hội không kịp thời, không 
đúng kế hoạch, đối tượng, thành phần và không đầy đủ nội dung.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc không chỉ 
đạo thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy 
chế, kết luận của Đảng, của cấp trên và cấp mình.
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- Không xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; không 
phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị, tổ chức và cá nhân phụ trách chịu trách 
nhiệm triển khai thực hiện hoặc có xây dựng chương trình, kế hoạch nhưng 
không tổ chức triển khai thực hiện.

* Điểm c, Khoản 1, Điều 8

“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, to chức, đơn vị nơi công tác

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam 
lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản, gồm: tập thể lãnh 
đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, 
địa phương phục tùng Trung ương; đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự 
phê bình và phê bình; đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ 
Đảng; giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; Đảng hoạt động trong khuôn 
khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng viên vi phạm một trong những nguyên tắc 
trên là vi phạm kỷ luật của Đảng.

* Điểm a, Khoản 2, Điều 8

“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phủ quyết ý  kiến của đa sổ thành viên 
khi thông qua nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận 
thuộc thẩm quyền của tập thể”.

- Quyết định theo ý kiến chủ quan của mình trong khi tập thể đang thảo 
luận đa số còn có ý kiến khác nhau hoặc phủ quyết ý kiến của đa số đã thống 
nhất thông qua.

- Dùng chức vụ, quyền hạn của mình để bác bỏ, phủ quyết ý kiến của 
đa số hoặc tạo phe cánh khống chế người khác phải biểu quyết, bỏ phiếu theo 
ý kiến cá nhân của mình dẫn đến ban hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, 
quy định, kết luận không đúng.

Điều 9. Vi phạm các quy định về bầu cử
* Điểm b, Khoản 3, Điều 9

“Có hành vi, việc làm phá hoại cuộc bầu cử ”.

- Cố tình không đi bầu cử, có hành vi ngăn cản, đe dọa, cưỡng ép, dụ 
dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác không thực hiện quyền ứng cử, đề cử và 
bầu cử.

- Có các hành vi như: hủy hoại tài liệu, văn bản, thông báo về bầu cử; 
làm sai lệch hoặc tác động làm sai lệch kết quả bầu cử.
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Điều 11. Vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ

* Điểm b, Khoản 3, Điều 11

“Có hành vi chạy chức, bằng cấp, vị trí công tác, luân chuyển; mua 
chuộc để bản thân hoặc người khác được quy hoạch, bo nhiệm, luân chuyến, 
khen thưởng, chuyến đoi vị trí công tác

Dùng tiền, tài sản, các giá trị vật chất hoặc phi vật chất và các mối quan 
hệ để hối lộ, lôi kéo, mua chuộc, tác động, can thiệp đến cá nhân, tố chức có 
trách nhiệm giải quyết các công việc nêu trên cho bản thân hoặc người khác.

Điều 13. Vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm
* Điểm d, Khoản 1, Điều 13

“Thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con 
hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội

Con của đảng viên phạm tội mà đảng viên phải chịu trách nhiệm liên 
đới gồm: con đẻ, con nuôi họp pháp, con dâu, con rể cùng sống, sinh hoạt 
trong gia đình và trực tiếp phụ thuộc vào việc nuôi dưỡng, quản lý của đảng 
viên đó.

Điều 15. Vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
* Điểm a, Khoản 1, Điều 15

“Viết đơn tổ cảo giấu tên, mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, kỷ 
tên trong cùng một đơn tổ cáo

- Đơn tố cáo giấu tên là đơn không ký và không ghi rõ họ tên. Đơn tố 
cáo mạo tên là đơn ký hoặc ghi tên người khác vào đơn tố cáo.

- Trực tiếp viết đơn tố cáo cho nhiều người cùng ký tên.

- Phác thảo đề cương, đọc nội dung đơn tố cáo cho người khác viết lại, 
đánh máy hoặc tự đánh máy rồi cùng người khác ký tên vào đơn tố cáo.

* Điểm d, Khoản 1, Điều 15

“Thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu trong việc giải quyết 
khiếu nại, to cáo hoặc gây khó khăn, cản trở đảng viên, cồng dân trong việc 
thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo

- Nhận được đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và trách nhiệm 
giải quyết nhưng dìm bỏ, không xem xét, giải quyết.

- Xem xét, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo không kịp thời theo đúng 
thời gian quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà không có lý do 
chính đáng; giải quyết không khách quan; tiết lộ danh tính, địa chỉ, bút tích
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của người tố cáo cho tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.

- Đưa toàn văn hoặc một phần nội dung đơn tố cáo hoặc đưa đơn tố cáo 
cho người bị tố cáo.

- Tự đặt ra các quy định hoặc yêu cầu trái với quy định của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước đối với người khiếu nại, tố cáo.

- Không chuyển đơn tố cáo (không thuộc thẩm quyền giải quyết) cho 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết.

- Không thông báo kết quả giải quyết tố cáo (bằng hình thức thích họp) 
cho người tố cáo biết.

* Điểm đ, Khoản 2, Điều 15

“Đe doạ, trả thù, trù dập, xúc phạm người phát hiện, báo cáo, tố giác, 
tổ cáo, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ về hành vi tham nhũng, tiêu cực 
hoặc người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Có lời nói hoặc thông qua người khác đe dọa xâm phạm đến tính 
mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp 
của người tố cáo.

- Ngăn cản, gây khó khăn cho việc thực hiện các quyền, lợi ích họp 
pháp trong việc nâng ngạch, nâng lương, khen thưởng, bổ nhiệm và các 
quyền, lợi ích họp pháp khác của người tố cáo.

- Phân biệt đối xử, lôi kéo người khác cản trở việc thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ của người tố cáo.

- Xử lý trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thay đổi công 
việc của người tố cáo với động cơ trù dập.

- Trực tiếp hoặc thuê, nhờ người khác đe dọa, trấn áp, trả thù, trù dập, 
khống chế, vu khống người trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Trực tiếp gặp, điện thoại, nhắn tin hoặc dùng các hành vi khác gây 
sức ép với người trực tiếp giải quyết hoặc cấp trên của họ nhằm làm sai lệch 
nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo.

* Điểm g, Khoản 2, Điều 15

“Tố cáo mang tính bịa đặt, vu khổng, đả kích, bôi nhọ thanh danh, gây 
tôn hại đên uy tín, danh dự, nhân phâm của người khác

- Tố cáo sự việc mà mình biết là không có hoặc tự bịa chuyện, dựng 
chuyện, nghĩ ra điều không có thật để tố cáo.

- Đảng viên thực hiện quyền tố cáo nhưng được cơ quan có thẩm quyền
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kết luận có nội dung đúng, có nội dung sai hoặc đúng về hiện tượng nhưng 
không đúng về bản chất thì không bị coi là tố cáo bịa đặt, vu khống.

Điều 25. Vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài

* Điểm c, Khoản 3, Điều 25

“Kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài mà không báo cáo bằng văn bản với chỉ bộ về lai lịch của người đó, 
hoặc đã báo cảo nhưng to chức đảng có thấm quyền không đông ỷ  nhưng vân 
cố tình thực hiện

Việc đồng ý hay không đồng ý cho đảng viên kết hôn với người nước 
ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được tổ chức đảng có thẩm 
quyền thực hiện bằng văn bản.

Điều 27. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình
* Trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hoá gia 

đình, gồm:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người 
thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy 
giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có 
một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một 
hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di 
truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương 
xác nhận.

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): sinh một con hoặc hai con, 
nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); sinh một hoặc hai con trở 
lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy 
định này không áp dụng cho trường họp hai người đã từng có hai con chung 
trở lên và các con hiện đang còn sống.

* Trường họp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực 
hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở 
lên) thì thôi không xem xét, xử lý kỷ luật.
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Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, 
nếu có vướng mắc, phát sinh, các cấp uỷ, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các 
cấp báo cáo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định./r -

Nơi nhân:
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b/c),
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, 
đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc TW,

- Các đảng ủy đcm vị sự nghiệp TW,
- ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, 
thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,

- Các đồng chí thành viên UBKTTW,
- Các đồng chí Trợ lý, Thư ký Chủ nhiệm,
- Các vụ, đon vị thuộc Cơ quan UBKTTW,
- Lưu: VT-LT, Vụ NC (15b).

T/M UỶ BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM
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