I

ĐẢNG CÔNG SAN VIÊT NAM

TÌNH UY QUÀNG NAM
ỦY BAN KIEM TRA
k

Quảng Nam, ngày 42 tháng 0I năm 2021

Số OI -HD/UBKTTU

HUỐNG DÃN
iải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Eanyynnosềằy
bềyăồnồng niìywìycăễiniễêwyxôiề-iiy
ig g5 cũã câpủy, tô chức đảng, ủy ban kiêm tra các câp tỉnh Quảng Nam

Êhđwi
[:caawluạ pàu củ đại viểu Quốc hội và cđai biểu Hội aồng nhan đan:
(+/

- Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo
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- Căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, ngày 02/12/2020 của Uy ban
{
K
iềmn va Tag «ơng yề viẹ= giêi quế ố cao, kụêu nai về tàu cử 4ai biểu ouốc
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp
ủy, tỗ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp;

- Căn cứ Chỉ thị số S9-CT/TU, ngày 27/8/2020 của Ban Thường vụ Tình ủy
về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Uy ban Kiểm tra Tinh ủy khóa XXH, nhiệm
kỳ 2020-2025;

Uy ban Kiểm tra Tinh ủy hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra các cấp
thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Nam như sau:

I- Yêu cầu chung
1. Việc giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến bầu cử hoặc nhân sự giới
thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021 2026 phải kip thời, chính xác, khách quan, đúng nguyên tắc, quy
trình, thủ tục, trách nhiệm, thẩm quyền theo quy định của Đảng và Nhà nước.
2. Các tổ chức khi nhận đơn thư tố cáo, khiếu nại phải phân loại, xử lý đầy đủ,
chính xác và kip thời giải quyết theo đúng quy định; đối với những đơn thư tố cáo,
khiếu nại không thuộc thẩm quyển giải quyết thì chuyển đến các cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, khiếu nại biết.
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3. Qua giải quyết tố cáo, khiếu nại phải kết luận rõ đúng, sai, khuyết điểm, vi
phạm (nếu có); xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kip
thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.
4. Trong thời hạn 10 ngày trước bầu cử, ngừng việc xem xét, giải quyết mọi
tố cáo, khiếu nại liên quan đến người ứng cử và việc lập danh sách người ứng cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho đến khi bầu
cử xong.
- Trong trường hợp những tố cáo đã rõ, có đủ cơ sở để kết luận người ứng cử
không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
thì báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia

(đối với đại biểu Quốc hội) hoặc thông báo với Uy ban bầu cử ở cấp tương ứng
(đối với đại biểu Hội đồng nhân dân) xem xét, quyết định theo thẩm quyền về việc
xóa tên người đó trong đó danh sách chính thức những người ứng cử.
- Trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền nhưng chưa xem xét, giải quyết hoặc
đang giải quyết nhưng không thể kết thúc trước 10 ngày tính đến ngày bầu cử thì
kip thời báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc
gia (đối với đại biểu Quốc hội) hoặc thông báo với Uy ban bầu cử ở cấp tương ứng
(đối với đại biểu Hội đồng nhân dân) xem xét, quyết định theo quy định.
5. Tố cáo không giải quyết gồm: Tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ;

tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền (do Điểu lệ Đảng và Luật tố cáo quy
định) xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới

làm thay đổi bản chất vụ việc; đơn tố cáo có tên nhưng nội dung không cụ thể,
không có căn cứ để thẩm tra, xác minh; đơn tố cáo có tên nhung trong đơn không
có nội dung tố cáo đối với cán bộ, đảng viên; đơn tố cáo không phải bản do người
tố cáo trực tiếp ký tên; đơn tố cáo có từ hai người trở lên cùng ký tên; đơn tố cáo
của người không có năng lực hành vi dân sự.
- Không giải quyết những trường hợp khiếu nại: Quá thời hạn khiếu nại theo
quy định; đang được cấp có thẩm quyền giải quyết; đã được cấp có thẩm quyền cao
nhất xem xét, kết luận, quyết định.

6. Xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nưóc đối với hành vi lợi
dụng tố cáo để xuyên tạc sự thật, vu khống nhằm gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ,
phá hoại bầu cử.

II- Trách nhiệm của câp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, ủy ban kiểm
tra các câp, các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy
1- Trách nhiệm của các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn
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a- Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan
đến bầu cử và nhân sự giới thiệu úng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong đảng bộ, địa phương, cơ
quan, đơn vị mình; chỉ đạo làm rõ và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố
cáo của đảng viên, công dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu nại
đông người trước, trong và sau ngày bầu cử.
b- Chủ trì giải quyết theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo giải quyết những tố cáo,
khiếu nại theo Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung
ương thi hành Chương VI, Chương VII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám

sát, kỷ luật của Đảng; Quyết định số 2151-QĐ/TU, ngày 16/01/2015 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán
bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và quy định của ban thường vụ cấp
ủy cùng cấp về giải quyết tố cáo, khiếu nại đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện
cấp ủy cùng cấp quản lý.
.c- Chỉ đạo giải quyết tố cáo liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và thuộc
trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, đảm bảo việc giải quyết tố cáo
chặt chẽ, đúng quy định.

2- Trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp ' - 8
a- Tiếp nhận, phân loại, xử lý đầy đủ, chính xác, kịp thời đơn tố cáo, khiếu nại
liên quan đến nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiến hành giải quyết đơn thư
thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết; thực hiện chuyển đơn tố cáo, khiếu nại
không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết đến cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền, trách nhiệm giải quyết và thông báo cho người tố cáo, khiếu nại biết bằng
hình thức thích hợp.
b- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ
giải quyết tố cáo, khiếu nại; báo cáo, đề xuất cấp ủy cùng cấp xem xét, chỉ đạo giải
quyết những tố cáo phức tạp, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, thuộc trách nhiệm
giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức; tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo, khiếu nại
liên quan đến nhân sự giới thiệu úng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc trách nhiệm của mình và
báo cáo kịp thời cho cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia (đối với
đại biểu Quốc hội) hoặc thông báo cho Uy ban bầu cử ở cấp tương ứng (đối với đại
biểu Hội đồng nhân dân); đồng thời, báo cáo ủy ban kiểm tra cấp trên để tổng hợp.
c- Trường hợp tố cáo có nhiều nội dung, liên quan đến trách nhiệm giải quyết
của nhiều cơ quan, tổ chức thì ủy ban kiểm tra chủ trì giải quyết; các cơ quan, tổ
chức liên quan phối hợp cử cán bộ tham gia đoàn giải quyết tố cáo. Trường hợp
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cần thiết, ủy ban kiểm tra và các tô chức đảng có liên quan báo cáo ban thường vụ
cấp ủy cùng câp giao cho một cơ quan chủ trì hoặc ban thường vụ cấp ủy quyết
định thành lập đoàn giải quyết tố cáo theo quy định.
d- Cùng với việc giải quyết tố cáo, khiếu nại; ủy ban kiểm tra các cấp phải
tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình nhân sự giới thiệu ứng cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021
2026. Kịp thời phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc
tập trung dân chủ, các quy định trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử;
vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không
được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương để kiểm tra, kết luận, xử lý hoặc
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Qua giám sát, nắm tình hình, nếu phát hiện những trường hợp không đủ tiêu
chuẩn, điều kiện để giới thiệu úng cử bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấ
p nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì ủy ban kiểm tra chủ động phối
hợp với ban tổ chức cấp ủy cùng cấp báo cáo ban thường vụ cấp ủy để báo cáo Hội
đồng bầu cử quốc gia (đối với đại biểu Quốc hội) hoặc thông báo cho Uy ban bầu
cử ở cấp tương ứng (đối với đại biểu Hội đồng nhân dân) xem xét, quyết định.
e- Uy ban kiểm tra các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
tổng hợp những tố cáo, khiếu nại liên quan đến đảng viên, cán bộ thuộc diện Ban
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là nhân sự giới thiệu ứng cử đại biêu Quốc hội khóa
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, báo cáo về Uy
ban Kiểm tra Tinh ủy để xem xét, giải quyết theo quy định.
g- Uy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tinh ủy tổng hợp
những tố cáo, khiếu nại liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư
quản lý là nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng
nhân dân tinh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và gửi về Uy ban Kiểm tra Trung ương để
xem xét, giải quyết theo quy định.
3. Trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy
a- Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến nhân sự
giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định; chuyển đơn, thư tố cáo, khiếu nại
không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có
trách nhiệm giải quyết và thông báo cho người tố cáo, khiếu nại biết bằng hình
thức thích hợp.
b- Chủ trì xem xét, giải quyết những tố cáo, khiếu nại thuộc phạm vi, trách
nhiệm, thẩm quyền theo đúng Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban

Chấp hành Trung ương thi hành Chương VI, Chương VII Điều lệ Đảng về công
tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; quy định của ban thường vụ cấp ủy cùng
cấp về giải quyết tố cáo, khiếu nại đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện ban thường
vụ cấp ủy cùng cấp quản lý.
c- Phối hợp với ủy ban kiểm tra cấp ủy cùng cấp và các tổ chức đảng, cơ quan

có liên quan giải quyết những nội dung tố cáo, khiếu nại đảng viên là cán bộ thuộc
diện ban thường vụ cấp ủy cùng cấp quản lý theo quy định.

II- TÓ CHÚC THC HIỆN
1- Các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực
hiện Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, ngày 02/12/2020 của Uy ban Kiểm ưra
Trung ương và Hướng dẫn này.

2- Các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu
giúp việc của huyện, thị, thành ủy trực thuộc Tinh ủy chủ động tổ chức thực hiện
công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo chức năng,
nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền.
3-Uy ban kiểm tra các huyện, thị, thành ủy và đảng úy trực thuộc Tỉnh ủy:
- Tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và
giúp cấp ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy,
ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện Hướng dẫn này.

- Tham mưu, giúp cấp ủy tổng hợp những tố cáo, khiếu nại liên quan đến
đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là nhân sự giới
thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình,
gửi về Uy ban Kiểm tra Tinh ủy để tống hợp báo cáo Ban Thường vụ Tinh ủy.

Quá trình thực hiện Hướng dẫn, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cấp ủy, tổ
chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp kịp thời phản ánh về Uy ban Kiểm tra Tinh ủy
để hướng dẫn thực hiện./.

TIM ỦY BAN KIÊM TRA
Nơi nhân:
- UBKT Trung ương,
- Vụ V-UBKT Trung ương,
- Ban Thượng vụ Tình ủy,
- Uy ban bầu cử tỉnh,
- Các cơ quan tham mưu giúp việc của Tình ủy,
- BCS đàng, đàng đoàn trực thuộc Tình ủy,
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng uy trực thuộc
Tình ủy,
- Uy ban kiềm tra các huyện, thị, thành ủy và
đảng uy trực thuộc Tinh ủy,
- Các đồng chí Ùy viên UBKT Tình ủy,
- Lưu UBKT Tinh ủy.
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