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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 194 QĐ/TW Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 20191 /

\ÍJ

QUY ĐỊNH
về phối họp giữa Ban Nội chính Trung ương 

vói các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương trong công tác 
mÍNGỮỠNã&i chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

r -  /À
;ố ^TỊ>/ Ngày iềấ L Ì-L H ^

Vnuỵểir.---- Ị/^Ểẽí^Cẵ^ cứ Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính
_ưu ho sơ:

trị và Ban Bí thư khoá XU;

- Căn cứ Quyết định số 159-QĐ/TW, ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị 
về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương;

- Căn cứ Quy định số 10-QĐi/TW, ngày 12/12/2018 của Bộ Chính trị 
về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công 
tác của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ tỉnh, thành phố trực thuộc Trunu ươnư:

- Xét đề nghị của Ban Nội chính Trung ương,

Ban Bí thư quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương 
với các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương trong công tác nội chính, 
phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp như sau:

Điều 1. Phạm vi phối hợp

Quy định này quy định về phối họp giữa Ban Nội chính Trung ương với 
các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương (gọi tắt là hai bên) để thực hiện 
nhiệm vụ trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp 
và thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo 
Cải cách tư pháp Trung ương giao thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
môi bên.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Trên cơ sở đường lối, chủ trương, chính sách, quy đinh của Đảng, phù 
họp với Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, 
thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban
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Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư 
pháp Trung ương.

2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên; tích cực, chủ 
động phối họp, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

3. Bảo đảm chế độ bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Nghiên cứu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải 
cách tư pháp Trung ương những quan điểm, định hướng lớn của Đảng đối với 
công tác xây dựng pháp luật, trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực 
nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; một số chủ trương, 
chính sách lớn về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tham 
nhũng, cải cách tư pháp; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính, các 
tố chức luật gia, luật sư Việt Nam.

2. Hưởng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và sơ 
kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải 
cách tư pháp.

3. Thẩm định hoặc tham gia ý kiến đối với các đề án có liên quan đến lĩnh 
vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trước khi trình 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương 
về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương hoặc 
ban hành theo nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi bên.

4. Chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án và một số vấn đề 
đột xuất, nổi cộm, nghiêm trọng, phức tạp tại địa phương liên quan đến an ninh, 
trật tự, đối ngoại theo quy định của Đảng và Nhà nước.

5. Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ ngành Nội chính 
đảng thuộc thẩm quyền của mỗi bên. Cung cấp, trao đổi thông tin về cán bộ 
thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và cán bộ thuộc diện tỉnh uỷ, thành 
uỷ quản lý có dấu hiệu vi phạm hoặc có khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan 
đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

6. Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin về công tác nội chính, phòng, 
chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí
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thư, Ban Chỉ đạo Trung ưong về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải 
cách tư pháp Trung ương.

7. Nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, toạ 
đàm, tập huấn nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải 
cách tư pháp.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương giao.

Điều 4. Trách nhiệm phối hợp

1. Ban Nội chính Trung ương

1.1. Phối hợp với tỉnh uỷ, thành uỷ trong việc tham mưu, thực hiện các 
nội dung tại Điều 3 Quy định này theo đề nghị của tỉnh uỷ, thành uỷ.

1.2. Chủ trì hoặc phối họp với tỉnh uỷ, thành uỷ hướng dẫn, theo dõi, đôn 
đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị 
quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh 
vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chủ trì hướng dẫn 
nghiệp vụ cho ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ.

1.3. Chủ trì hoặc phối họp với tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 
đốc, tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án, tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội 
chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo xử lý; một số vụ 
việc, vụ án khác nghiêm ứọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, ảnh hưởng đến 
an ninh, trật tự, đối ngoại, có vướng mắc ở địa phương theo quy định của Bộ Chính 
ừị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

1.4. Tham gia ý kiến vào các chương trình, đề án, nghị quyết, chỉ thị, 
quyết định, kết luận, quy chế, quy định, phương án, kế hoạch... của tỉnh uỷ, 
thành uỷ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp theo 
đề nghị của tỉnh uỷ, thành uỷ.

1.5. Tham gia ý kiến với tỉnh uỷ, thành uỷ về việc bổ nhiệm, điều động, 
luân chuyển trưởng ban, phó trưởng ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ. Khi phát 
hiện cán bộ, đảng viên thuộc diện tỉnh uỷ, thành uỷ quản lý có dấu hiệu vi phạm 
hoặc có khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, 
chống tham nhũng, cải cách tư pháp thì thông báo, cung cấp thông tin, tài liệu 
liên quan cho tỉnh uỷ, thành uỷ để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định của
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Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trao đổi với tỉnh uỷ, thành uỷ về việc điều 
động, luân chuyển cán bộ của Ban Nội chính Trung ương về địa phương trước 
khi thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, Nhà nước về công 
tác cán bộ.

1.6. Hướng dẫn việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo; thông tin về tình 
hình, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, kết quả, 
tiến độ xử lý những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan 
tâm có liên quan đến địa phương cho tỉnh uỷ, thành uỷ theo quy định.

1.7. Chủ trì, phối họp với tỉnh uỷ, thành uỷ triển khai thực hiện những 
nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư 
pháp Trung ương giao có liên quan đến địa phương.

1.8. Thông báo bằng văn bản cho tỉnh uỷ, thành uỷ về việc phân công 
hoặc thay đổi cán bộ, chuyên viên theo dõi địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi 
trong quan hệ công tác để các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh uỷ, thành 
uỷ hoàn thành nhỉệm vụ khi làm việc với Ban Nội chính Trung ương.

2. Tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương

2.1. Phối hộp với Ban Nội chính Trung ương trong việc tham mưu, thực 
hiện các nội dung tại Điều 3 Quy định này theo đề nghị của Ban Nội chính 
Trung ương.

2.2. Chủ trì hoặc phối họp với Ban Nội chính Trung ương hướng dẫn, 
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, sơ kết, tổng kết các chủ 
trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

2.3. Chủ trì hoặc phối họp với Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo, đôn 
đốc, tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án, tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội 
chính Trung ương theo dõi, đôn đốc có liên quan đến địa phương và các vụ việc, 
vụ án tham nhũng, kinh tế tỉnh uỷ, thành uỷ được giao chỉ đạo xử lý; một số vụ 
việc, vụ án khác nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, ảnh hưởng 
đến an ninh, trật tự, đối ngoại, có vướng mắc ở địa phương theo quy đinh của Bộ 
Chính ừị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

2.4. Trường hợp cần thiết khi xây dựng, ban hành các chương trình, đề án, 
nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận, quy chế, quy định, phương án, kế
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hoạch... của tỉnh uỷ, thành uỷ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 
và cải cách tư pháp thì gửi Ban Nội chính Trung ương để tham gia ý kiến.

2.5. Trao đổi với Ban Nội chính Trung ương trước khi bổ nhiệm, điều 
động, luân chuyển trưởng ban, phó trưởng ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ.

Thông báo cho Ban Nội chính Trung ương về tĩnh hình, kết quả xử lý cán 
bộ, đảng viên thuộc diện tỉnh uỷ, thành uỷ quản lý có dấu hiệu vi phạm hoặc có 
khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham 
nhũng và cải cách tư pháp; về việc điều động, luân chuyển cán bộ về địa 
phương theo đề nghị của Ban Nội chính Trung ương.

, Kịp thời thông báo và cung cấp thông tin, tài liệu cho Ban Nội chính 
Trung ương về cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ở 
địa phương có dấu hiệu vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 
lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Phối họp thường xuyên và thực hiện sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, 
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng 
và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Trung ương.

2.6. Định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm hoặc đột xuất gửi 
Ban Nội chính Trung ương báo cáo về tình hĩnh, kết quả công tác nội chính, 
phòng, chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp của địa phương; tình 
hình, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế do Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính 
Trung ương theo dõi, đôn đốc các vụ việc, vụ án do tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo 
xử lý và một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp khác xảy ra tại địa 
phương theo quy định.

2.7. Chủ trì, phối họp với Ban Nội chính Trung ương thực hiện các nhiệm 
vụ khác do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung 
ương giao có liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải 
cách tư pháp ở địa phương.

2.8. Tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm để cán bộ, chuyên viên của Ban Nội 
chính Trung ương được phân công theo dõi địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ và 
thực hiện đúng Quy định của Ban Nội chính Trung ương về cán bộ theo dõi địa 
bàn, được dự các hội nghị của tỉnh uỷ, thành uỷ có nội dung liên quan đến công 
tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
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3. Ngoài những nội dung thuộc trách nhiệm phối họp nêu trên, trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ, khi có nội dung khác cần phối họp, lãnh đạo hai bên 
trao đổi, phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

Điều 5. Phương pháp phối hợp

1. Cử cán bộ phối hợp

Khi có yêu cầu cử cán bộ phối họp, bên yêu cầu chủ động gửi văn bản đề 
nghị bên được yêu cầu cử cán bộ tham gia.

2. Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, tham gia ỷ  kiến

2.1. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
hoặc thực hiện nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao, hai bên hao đổi, cung cấp 
cho nhau những thông tin, tài liệu đã được thẩm tra, xác minh, kết luận về 
những vấn đề có liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và 
cải cách tư pháp; nếu có vấn đề phát sinh thì thông báo kịp thời để bên kia phối 
họp thực hiện hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.

2.2. Khi cần lấy ý kiến tham gia, bên có yêu cầu chủ động gửi văn bản 
kèm theo tài liệu liên quan đến bên được yêu cầu. Trong thời hạn 10 ngày làm 
việc kể từ khi nhận, được văn bản, bên được yêu cầu phải trả lời bằng văn bản 
cho bên có yêu cầu; nếu quá thời hạn trên mà không có ý kiến trả lời thì coi như 
nhất trí và cùng chịu trách nhiệm về vấn đề được lấy ý kiến. Trường hợp phức 
tạp, cần phải có thêm thời gian, bên được yêu cầu phải thông báo bằng văn bản 
cho bên yêu cầu biết trước khi hết hạn 10 ngày.

3. Tổ chức các cuộc họp

3.1. Đối với những vấn đề quan trọng cần thảo luận thì bên có yêu cầu 
chủ trì tổ chức họp đại diện hai bên trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc 
trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; bên yêu cầu có trách nhiệm cung 
cấp thông tin, tài liệu cho bên được yêu cầu trước 5 ngày làm việc để phục vụ 
cuộc họp.

3.2. Nếu hai bên còn có ý kiến khác nhau thì bên yêu cầu báo cáo đầy đủ 
bằng văn bản các ý kiến đó để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Ban Nội chính Trung ương phân công một đồng chí phó trưởng ban; 
các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương phân công một đồng chí trong 
thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện Quy định này.
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2. Lãnh đạo hai bên có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy định trong cơ 
quan mình, đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt Quy định.

3. Hai bên có trách nhiệm biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, 
cá nhân có thành tích ừong cồng tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải 
cách tư pháp, cũng như có đóng góp tích cực cho việc thực hiện Quy định phối 
họp này.

4. Hằng năm hoặc khi cần thiết, Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối 
họp với tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức đánh giá kết quả thực 
hiện Quy định và báo cáo Ban Bí thư.

5. Các tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo ban nội chính tinh uỷ, thành uỷ tham 
mưu, giúp ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ ban hành quy định phối hợp 
giữa ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ với cấp uỷ cấp huyện trong công tác 
nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

6. Ban Nội chính Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này.

Nơi nhân:
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, / /

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung uơng/íl
- Các đảng uỷ đon vị sự nghiệp Trung ưongiị
- Các đồng chí Uỷ viên 

Ban Chấp hành Trung ưong,
- Ban Chỉ đạo Trung ưong 

về phòng, chống tham nhũng,
- Lưu Văn phòng Trung ưong Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ

**••••*♦•*•*•* Trần Quốc Vượng


