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TRONG SỐ NÀY 
 

 Bác Hồ với việc chống tham 
nhũng, tham ô, lãng phí... (Tr.1) 

Nguyễn Tuấn Anh  
 

 Đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng. (Tr.2) 

            Phan Đình Trạc 
  

 Cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng, suy thoái của Đảng ta. (Tr.9) 

Cao Văn Thống       
 

 Phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí trong bộ máy Nhà nước - chủ trương 
và giải pháp. (Tr.12)            

                  PGS, TS Trần Đình Thắng 
 

  Công tác phòng ngừa và đấu 
tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện 
nay. (Tr.16)   

                                Trần Thị Quốc Hiền 
 

 Một số vấn đề đặt ra đối với 
công tác phòng, chống tham nhũng ở 
nước ta hiện nay. (Tr.21)    

TS. Nguyễn Xuân Trường 
 

 Một số vấn đề đặt ra trong phát 
hiện, xử lý tội phạm tham nhũng về kinh 
tế ở Việt Nam hiện nay. (Tr.24)       

                                         

TS. Nguyễn Xuân Trường  
 

 Để lãng phí phải lộ diện trước 
ánh sáng pháp luật (Tr.28) 

Thu Hằng 
 

 Phòng chống tham nhũng: 
Không có trở ngại, sức ép nào… (Tr.29) 

T.B/TTX 
 

Vai trò của các cấp, các ngành 
và biện pháp phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí 

 

 Chống tham nhũng ở Việt Nam 
cần dựa vào dân thông qua vai trò của 

báo chí và dư luận xã hội. (Tr.31) 

         PGS, TS Nguyễn Văn Dững 

  Vai trò của quần chúng nhân 
dân trong phòng, chống tham nhũng. 
(Tr.33) 

                        thanhtravietnam.vn 
 

 Hoàn thiện pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay. 
(Tr.35)                                  

           Tạp chí Báo cáo viên 
 

 Phát huy trách nhiệm của quân 
đội trong đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng. (Tr.39)                                  

Đại tá, Th.S Nguyễn Xuân Thu 
 

 Tác động của phòng ngừa, phát 
hiện và xử lý tham nhũng với việc tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 
người dân. (Tr.42)                                  

Nguyễn Thị Bích Hường 
 

 Giải pháp nâng cao hiệu quả 
trong công tác phòng, chống tham nhũng 
tại cơ sở. (Tr.46)                                  

                          mt.gov.vn  
 

 Chữa “bệnh” hình thức trong kê 
khai tài sản. (Tr.48)                                  

Minh Nguyễn 
 

 Phải xử lý tham nhũng vặt, nếu 
không sẽ tích tụ thành tham nhũng lớn. 
(Tr.51)                                  

Xuân Hải 
 

Sơn La và công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí 

 

 Sơn La triển khai thực hiện 
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí. (Tr.53)                                  

Nguyễn Cường 
   

 Sơn La: Tổng kết 10 năm thực 
hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW 
ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 
tham nhũng. (Tr.54)                                  

Lừ Văn Tuyên 
 



 Sơn La ban hành Chương trình 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai 
đoạn 2017 - 2020. (Tr.55)                                  

ML 
 

 Sơn La: Công tác nội chính và 
phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu 
năm 2017. (Tr.57)                                  

Lừ Văn Tuyên  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lời giới thiệu 
 

Tham nhũng, lãng phí là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại ở tất cả các quốc 
gia trên thế giới. Tham nhũng, lãng phí gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn 
lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy Nhà nước, làm sai lệch công 
lý, công bằng xã hội, suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát 
triển đất nước, xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Đảng và 
Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa 
khó khăn, phức tạp, lâu dài. 

Thời gian qua, cùng với những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế xã 
hội, đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực cả về phòng 
ngừa và phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí. Công tác thông tin, 
tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được quan tâm; thể chế về 
quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được hoàn thiện; công 
tác cải cách hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được những kết quả tích cực; công tác 
kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án 
tham nhũng được tăng cường; nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức 
tạp đã được phát hiện và tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh; vai 
trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trong 
phòng, chống tham nhũng từng bước được phát huy; hợp tác quốc tế về phòng, 
chống tham nhũng tiếp tục được mở rộng, củng cố. Tham nhũng bước đầu được 
kiềm chế, góp phần thiết thực giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, 
củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đáp ứng được 
yêu cầu, chưa đạt mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng” mà Nghị 
quyết Trung ương 3 (Khóa X) đã đề ra. Tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng, với 
biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên diện rộng ở nhiều ngành, nhiều 
cấp, nhiều lĩnh vực, “làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong 
nhân dân, thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực 
quản lý của Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ”. Công tác phòng chống 
tham nhũng, lãng phí là một cuộc chiến còn nhiều gian nan, phức tạp, lâu dài, đòi 
hỏi quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ 
thống chính trị cũng như sự hưởng ứng, chung sức, đồng lòng của quần chúng nhân 
dân.  

Nhằm góp phần tuyên truyền, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa 
học chuyên đề: “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiết kiệm phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí”.  

Trân trọng giới thiệu! 
 

                                                                                                                           BAN BIÊN SOẠN 
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BÁC HỒ VỚI VIỆC CHỐNG THAM NHŨNG, THAM Ô, LÃNG PHÍ… 
 

 “Quan liêu là nói cán bộ, chứ còn đồng bào có mệnh lệnh gì ai. Còn tham ô thì cũng 
thường do mấy chú có chức có quyền lợi dụng mà tham ô, tình hình mất dân chủ cũng 
thế... Phải loại trừ cho nhanh chừng nào tốt chừng ấy các tệ nạn quan liêu, mệnh lệnh, 
tham ô, lãng phí”. (Hồ Chí Minh) 

Vào dịp tết năm độc lập đầu tiên của nước Việt Nam mới, khi trả lời phỏng vấn các nhà 
báo, Hồ Chủ tịch nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta 
được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai 
cũng được học hành”. 

Cũng xuất phát từ ham muốn tột bậc đó, ngay sau ngày độc lập, Người đã chủ tọa phiên 
họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tại phiên họp quan 
trọng này, Người nêu sáu nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay, đó là: “Phát động phong trào tăng 
gia sản xuất để chống nạn đói, mở ngay cuộc lạc quyên gạo để cứu giúp người nghèo; mở chiến 
dịch chống nạn mù chữ; mở chiến dịch giáo dục cần, kiệm, liêm, chính để bài trừ những thói hư 
tật xấu do chế độ thực dân để lại; bỏ ngay thuế thân, thuế chợ, thuế đò, tuyệt đối cấm hút thuốc 
phiện...”. Ngày 17/10/1945, báo Cứu Quốc đăng thư của Người gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, 
tỉnh, huyện và làng. Trong thư Người đã chỉ rõ những lỗi lầm mà các cấp chính quyền ở một số 
nơi lúc bấy giờ mắc phải như: Cậy thế, tham ô, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo... Những lỗi 
lầm, sai sót đó đã làm ảnh hưởng đến uy tín của cách mạng, đến mối quan hệ giữa chính quyền, 
giữa Đảng với nhân dân. Người căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có 
hại đến dân ta phải hết sức tránh”. 

Ngày 3/4/1946, Người ký Sắc lệnh lập “Ban Trung ương vận động đời sống mới” nhằm 
giáo dục cho cán bộ và nhân dân tư tưởng cần, kiệm, liêm, chính, xóa bỏ tư tưởng và tập quán 
lạc hậu của chế độ thực dân phong kiến. Ngày 17/3/1952, Người viết bài về chống quan liêu, 
tham ô, lãng phí. Bài báo có đoạn: “Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Phải tẩy sạch nó để 
thực hiện cần, kiệm, liêm, chính để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm, để đưa kháng chiến 
đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong mỹ tục trong toàn dân, toàn 
quốc”. 

Chúng ta từng biết, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác đã từng ký lệnh tử hình 
đối với Trần Dụ Châu, Đại tá, phụ trách quân nhu vì tội tham nhũng. Về vấn đề chống lãng phí, 
trong bài đăng báo Nhân dân 20/6/1959 phê phán một số địa phương mổ bò bừa bãi, Bác viết: 
“Hội nghị xóm mổ bò. Hội nghị xã mổ bò. Hội nghị huyện cũng mổ bò! Ngược đời hơn nữa là: 
Hội nghị phụ lão bàn về sản xuất và tiết kiệm, hội nghị liên hoan tổ đổi công và khai mạc hợp 
tác xã nông nghiệp cũng đều mổ bò! Có hợp tác xã mổ đến 2 con! Đó là lãng phí rất nghiêm 
trọng và khá phổ biến”. Trong bài nói chuyện của Bác Hồ với cán bộ và nhân dân Hà Bắc tại 
cuộc mít tinh ở sân vận động thị xã Bắc Giang ngày 17/10/1963, Người kêu gọi: “... Phải chống 
tham ô, lãng phí, quan liêu. Phải chấm dứt những tệ nạn xấu xa do xã hội cũ để lại, như lười 
biếng, cờ bạc, buôn gian bán lậu, tiêu xài xa xỉ, gả bán, cưỡng ép v.v... Để sửa chữa khuyết 
điểm, phát huy ưu điểm, đồng bào các dân tộc phải nâng cao ý thức làm chủ và tinh thần cần 
kiệm xây dựng nước nhà. Cán bộ phụ trách các ngành từ tỉnh đến xã phải đi sâu, đi sát cơ sở, 
phải thực sự quan tâm đời sống nhân dân. Phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân”. Bác đánh 
giá rất cao vai trò lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo và đòi hỏi nghiêm khắc phẩm chất, năng lực của 
họ. 

Ngày mùng 1 Tết Đinh Mùi (1967) khi về thăm Hà Bắc, Bác nói: “Hà Bắc có nhiều ưu 
điểm, nhưng cũng có nhiều khuyết điểm. Có những khuyết điểm đó là do đâu?... Bác nghe nói 
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thói quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, mất dân chủ ở đây vẫn còn nhiều. Việc này Bác hỏi đồng bào 
có thể trả lời, bởi vì hỏi các cô, các chú cán bộ thì khó trả lời. Quan liêu là nói cán bộ, chứ còn 
đồng bào mệnh lệnh gì ai. Còn tham ô thì cũng thường do mấy chú có chức có quyền lợi dụng 
mà tham ô, tình hình mất dân chủ cũng thế”. Trong buổi nói chuyện với đồng bào, Bác còn yêu 
cầu: “Cán bộ phải tôn trọng dân chủ, nhưng đồng bào phải đòi quyền dân chủ nhân dân của 
mình. Mình làm cách mạng để thực hiện dân chủ, không phải làm cách mạng để thành “Cán 
chủ”. Phải loại trừ cho nhanh chừng nào tốt chừng ấy các tệ nạn quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, 
lãng phí”. 

Sau hơn 30 năm đổi mới, chúng ta đã giành nhiều thắng lợi to lớn như Đại hội XII của 
Đảng đã khẳng định, nhưng tham nhũng, tiêu cực, tham ô, lãng phí, tệ nạn xã hội… vẫn còn 
nhiều mà toàn Đảng, toàn dân ta đang quyết tâm tiêu diệt. Chúng ta đã có Luật Phòng, chống 
tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang được toàn dân hưởng ứng. Đảng ta 
cũng đã có Nghị quyết 04 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng, chống tham nhũng nhằm tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong nhận 
thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta về phòng, chống tham nhũng. Chúng 
ta lại có Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện 
nay” và Nghị quyết lần thứ 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn Đảng, 
toàn dân ta đang đồng sức, đồng lòng quyết tâm phòng chống “giặc nội xâm tham nhũng”. Và, 
những lời Bác Hồ dạy chúng ta về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí từ những ngày đầu thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng như trong những 
năm kháng chiến bảo vệ Tổ quốc vẫn còn nguyên giá trị, tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta trên 
con đường đổi mới vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. 

 

                                                                          Nguyễn Tuấn Anh 
                       Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam                                                                    
                                                       (Tạp chí Mặt trận số 163  - Tháng 3/2017) 

 

 
 

ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  
THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG 

 

Tham nhũng là hiện tượng xã hội 
tiêu cực tồn tại ở tất cả các quốc gia trên 
thế giới. Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm 
trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến 
hoạt động đúng đắn của bộ máy Nhà 
nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã 
hội, suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực 
giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội. 
Công tác phòng, chống tham nhũng được 
Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ 
quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, 
vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. 

Thời gian qua, cùng với những thành 
tựu quan trọng đạt được về kinh tế xã hội, đối 
ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật 
tự, an toàn xã hội, công tác phòng, chống 
tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực cả 
về phòng ngừa và phát hiện, xử lý các hành 
vi tham nhũng. Công tác thông tin, tuyên 
truyền, giáo dục về phòng, chống tham 
nhũng được quan tâm; thể chế về quản lý 
kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng 
tiếp tục được hoàn thiện; công tác cải cách 
hành chính, công khai minh bạch trong hoạt 
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động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được những kết 
quả tích cực; công tác kiểm tra, giám sát, 
thanh tra, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, 
xét xử các vụ án tham nhũng được tăng 
cường; nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt 
nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và 
tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử 
nghiêm minh; vai trò, trách nhiệm của các cơ 
quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân 
trong phòng, chống tham nhũng từng bước 
được phát huy; hợp tác quốc tế về phòng, 
chống tham nhũng tiếp tục được mở rộng, 
củng cố. Tham nhũng bước đầu được kiềm 
chế, góp phần thiết thực giữ vững ổn định 
chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố 
niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà 
nước. 

Đạt được những kết quả trên đây là do 
có sự quyết tâm chính trị cao của Đảng và 
Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết 
liệt, ráo riết với nhiều quyết sách đúng đắn, 
kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng, Quốc hội, Chính phủ; sự nỗ lực, cố 
gắng của các cơ quan tham mưu và của các 
cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành, địa phương, 
nhất là sự nỗ lực rất cao của các cơ quan, đơn 
vị có chức năng phòng, chống tham nhũng và 
các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và 
địa phương; sự tham gia tích cực của Mặt 
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, 
nhân dân và báo chí. 

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham 
nhũng chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa đạt 
mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham 
nhũng” mà Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa 
X) đã đề ra. Tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm 
trọng, với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức 
tạp, xảy ra trên diện rộng ở nhiều ngành, 
nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, “làm cản trở sự 
phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong 
nhân dân, thách thức nghiêm trọng đối với 
vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý 

của Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế 
độ”.  

Những hạn chế trên đây có cả nguyên 
nhân khách quan và chủ quan, trong đó 
nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Giữa 
quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước và 
hành động thực tế của một số cấp ủy, chính 
quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức còn khoảng cách, nói 
không đi đôi với làm. Nhiều cấp ủy, tổ chức 
đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, đơn vị chưa thực sự gương mẫu, 
quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, 
đôn đốc và thực hiện công tác phòng, chống 
tham nhũng. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức thiếu tu 
dưỡng rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống. Cơ chế, chính sách, 
pháp luật về kinh tế - xã hội và phòng, chống 
tham nhũng trên một số lĩnh vực còn sơ hở, 
chưa phù hợp với thực tiễn; một số quy định 
về phòng, chống tham nhũng còn hình thức, 
tính khả thi không cao như kiểm soát tài sản, 
thu nhập, công khai, minh bạch, xử lý trách 
nhiệm người đứng đầu; cơ chế kiểm soát 
quyền lực chậm được hoàn thiện. Việc thực 
thi pháp luật nói chung và thực hiện các quy 
định về phòng, chống tham nhũng của Đảng 
và Nhà nước nói riêng chưa nghiêm, một số 
chủ trương, giải pháp trong Nghị quyết 
Trung ương 3 (Khóa X) chưa hoặc chậm 
được thể chế hóa, chưa được triển khai thực 
hiện. Chưa kiên quyết sắp xếp bộ máy, tinh 
giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức. Mô hình tổ chức các cơ 
quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chống 
tham nhũng thiếu ổn định, quyền hạn chưa 
tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được 
giao, phương tiện, điều kiện làm việc còn bất 
cập, chất lượng một bộ phận cán bộ, công 
chức chưa đáp ứng yêu cầu; còn có những tác 
động không đúng mang động cơ cá nhân vào 
quá trình phát hiện, điều tra, xử lý tham 
nhũng của các cơ quan này. Chưa phát huy 
tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 
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trị, nhân dân, báo chí và truyền thông trong 
phòng, chống tham nhũng. 

Từ thực tiễn công tác phòng, chống 
tham nhũng thời gian qua, có thể rút ra một 
số bài học kinh nghiệm sau đây: 

Một là: Phải biến quyết tâm chính trị 
của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham 
nhũng thành hành động thực tế của cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, 
trước hết là sự gương mẫu và quyết liệt của 
người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính 
quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công 
tác phòng, chống tham nhũng. Quyết tâm 
chính trị là yếu tố hàng đầu quyết định sự 
thành công của công tác phòng, chống tham 
nhũng, nhưng không có sự gương mẫu, quyết 
liệt của người đứng đầu, sự vào cuộc của cán 
bộ, đảng viên, công chức, của cả hệ thống 
chính trị và toàn xã hội thì quyết tâm chính 
trị cũng không thể trở thành hiện thực. 

Hai là: Trong đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng phải kết hợp chặt chẽ giữa tích 
cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên 
quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những 
người có hành vi tham nhũng, bao che, dung 
túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản 
trở việc chống tham nhũng theo quy định của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong tình 
hình hiện nay, phòng ngừa là chính, cơ bản, 
lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp 
bách. 

Ba là: Phải xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống thể chế về kinh tế - xã hội và phòng, 
chống tham nhũng đồng bộ, thống nhất, khả 
thi và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu 
quả. Thực sự chú trọng kiểm tra, giám sát, 
kiểm soát việc thực thi quyền lực của người 
có chức vụ, quyền hạn; xóa bỏ tình trạng đặc 
quyền, đặc lợi, kiểm soát có hiệu quả độc 
quyền của Nhà nước. Thực tế cho thấy, khi 
quyền lực không được kiểm soát chặt chẽ và 
tình trạng đặc quyền, đặc lợi còn tồn tại, độc 
quyền Nhà nước bị lạm dụng, lợi dụng sẽ 
làm nảy sinh tham nhũng và hình thành 
“nhóm lợi ích”. 

Bốn là: Phát huy đầy đủ vai trò, trách 
nhiệm của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, 
các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân, cơ 
quan truyền thông và báo chí, doanh nghiệp, 
doanh nhân trong phòng, chống tham nhũng; 
phải xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham 
nhũng trong xã hội, trước hết trong cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức. Trong từng 
thời gian khác nhau phải xác định những 
nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp có tính 
đột phá phù hợp với tình hình của đất nước, 
của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện. Các giải pháp phòng, chống tham 
nhũng phải phù hợp với nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, phù hợp với truyền thống văn hóa của 
dân tộc. 

Năm là: Chú trọng phát huy vai trò 
nòng cốt của các cơ quan, đơn vị có chức 
năng phòng, chống tham nhũng (công an, 
viện kiểm sát, tòa án, kiểm tra, thanh tra, 
kiểm toán, ban nội chính), trước hết là các cơ 
quan chuyên trách chống tham nhũng trong 
các cơ quan tiến hành tố tụng. Xây dựng các 
cơ quan, đơn vị này thực sự trong sạch, vững 
mạnh, có thực quyền; bảo đảm tính độc lập 
tương đối trong thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ, có cơ chế phối hợp chặt chẽ; bảo đảm chế 
độ, chính sách, phương tiện, điều kiện làm 
việc, trách nhiệm cao và sự liêm chính của 
đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường hợp 
tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng. 

Mục tiêu, quan điểm, chủ trương, 
nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham 
nhũng đã được xác định một cách có hệ 
thống trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
3 (Khóa XI), Kết luận 21 Hội nghị Trung 
ương 5 (Khóa XI) và Văn kiện Đại hội XII 
của Đảng; được cụ thể hóa và thể chế hóa bởi 
nhiều quy định của Đảng và Nhà nước, như: 
Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 
của Ban Chấp hành Trung ương về những 
điều đảng viên không được làm, Quy định số 
101 QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư 
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
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viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các 
cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và 
Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 50-CT/TW 
ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, 
Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp 
cận thông tin, Luật Cán bộ, công chức và 
nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác. 

Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, 
ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng 
trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng 
cố quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng 
theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng, phải tiếp tục lãnh đạo, 
chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc và 
đồng bộ các mục tiêu, quan điểm, chủ 
trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống 
tham nhũng theo nghị quyết của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước; tập trung khắc phục 
những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, 
đồng thời quán triệt, thực hiện một số quan 
điểm, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp 
chủ yếu sau đây: 

1. Về quan điểm 
Cần nhận thức sâu sắc quan điểm 

phòng, chống tham nhũng trong tình hình 
hiện nay để khắc phục có hiệu quả hai 
khuynh hướng: Tả khuynh, nóng vội và hữu 
khuynh, trì trệ, cầm chừng, thiếu quyết liệt. 
Phải xác định rõ: 

Thứ nhất, phòng ngừa là chính, cơ bản, 
lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp 
bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng 
ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý 
nghiêm minh, kịp thời những người có hành 
vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay 
cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc 
chống tham nhũng; không có vùng cấm, 
vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc 
quyền, bất kể người đó là ai. 

Thứ hai, phải tiến hành kiên quyết, kiên 
trì, liên tục với những bước đi vững chắc, 
tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng 

điểm. Gắn phòng, chống tham nhũng với 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn 
dân. 

Thứ ba, kiên quyết, kiên trì, khẩn 
trương xây dựng cơ chế phòng ngừa để 
không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng 
trị để không dám tham nhũng; cơ chế bảo 
đảm để không cần tham nhũng. 

2. Về nhiệm vụ, giải pháp 
Một là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, bổ 

sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để 
bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng 
có hiệu lực, hiệu quả; nhất là xây dựng các 
quy chế nội bộ của Đảng, các nguyên tắc và 
chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, 
đảng viên, người đứng đầu; xây dựng và 
hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - xã hội, tổ 
chức - bộ máy Nhà nước, hệ thống chính trị 
và thể chế về phòng, chống tham nhũng theo 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Hiến pháp năm 
2013 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, 
các cơ quan tham mưu của Đảng, các bộ, 
ngành, cơ quan Nhà nước phải trực tiếp lãnh 
đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung, xây dựng, ban 
hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề 
xuất cấp có thẩm quyền ban hành thể chế 
thuộc phạm vi phụ trách, quản lý của cơ 
quan, tổ chức, bộ, ngành, địa phương mình. 
Trước hết sửa đổi toàn diện Luật Phòng, 
chống tham nhũng, sớm ban hành Luật Bảo 
vệ bí mật Nhà nước; hoàn thiện các quy định 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước về cán 
bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện các quy 
định của pháp luật về hình sự, tố tụng hình 
sự, giám định tư pháp, thanh tra, kiểm toán, 
giải quyết tố cáo; các quy định của pháp luật 
về quản lý kinh tế - xã hội, nhất là đối với 
các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, như: Đầu 
tư xây dựng (bao gồm cả đầu tư công và đầu 
tư theo hình thức BT, BOT); thu - chi ngân 
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sách; quản lý, sử dụng tài sản công; cổ phần 
hóa doanh nghiệp; đất đai, tài nguyên khoáng 
sản; tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan; chế 
độ, định mức, tiêu chuẩn v.v… và các văn 
bản pháp luật liên quan đến phòng, chống 
tham nhũng, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, 
thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. 

Thể chế nói chung và thể chế về phòng, 
chống tham nhũng nói riêng cùng với chuẩn 
mực đạo đức trên các lĩnh vực là yếu tố cơ 
bản, nền tảng, có tác dụng ngăn chặn từ gốc 
hành vi tham nhũng. Cần có cơ chế kiểm soát 
chặt chẽ việc xây dựng cơ chế, chính sách và 
pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội để hạn 
chế sự tác động tiêu cực của “nhóm lợi ích”, 
“sân sau”, “tư duy nhiệm kỳ”, ngăn chặn 
nguy cơ nảy sinh tham nhũng từ khi xây 
dựng và thực hiện chính sách. Thiết lập cơ 
chế giám sát và kiểm soát việc thực thi quyền 
lực của người có chức vụ, quyền hạn một 
cách hiệu quả; kiên quyết, kiên trì, khẩn 
trương xây dựng một “cơ chế phòng ngừa để 
không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng 
trị để không dám tham nhũng” và “một cơ 
chế bảo đảm để không cần tham nhũng”.  

Hai là, phát huy đầy đủ, nâng cao hơn 
nữa vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong, 
gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán 
bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng 
đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ 
quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống 
tham nhũng. 

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là 
cuộc đấu tranh ngay trong mỗi cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, đấu tranh ngay trong chính bản 
thân mỗi con người. Vì vậy, phải phát huy 
đầy đủ, nâng cao hơn nữa vai trò, trách 
nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của 
cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, 
trước hết là của người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu 
phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, đi 
đầu, quyết tâm, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, 
trước hết là trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
địa phương mình phụ trách. Xây dựng quy 

định về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác 
phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng và 
hoàn thiện chế tài xử lý người đứng đầu khi 
để xảy ra tham nhũng. Tiếp tục hoàn thiện và 
thực hiện nghiêm túc quy định về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy 
định về những điều đảng viên không được 
làm. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
phải gương mẫu thực hiện nghiêm các quy 
định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống 
tham nhũng; đảng viên phải gương mẫu hơn 
quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn 
nhân viên, cán bộ càng cao càng phải gương 
mẫu. Kịp thời xử lý nghiêm những người có 
hành vi vi phạm quy định về phòng, chống 
tham nhũng. 

Ba là, tăng cường quản lý, giám sát 
chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực 
hiện nghiêm các quy định về công tác tổ 
chức, cán bộ phục vụ phòng, chống tham 
nhũng. 

Khẩn trương rà soát, bổ sung, khắc 
phục những sơ hở, bất cập trong tuyển dụng, 
đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, 
quản lý cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, tổ chức 
đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải 
tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng 
viên; tăng thẩm quyền và trách nhiệm người 
đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác 
cán bộ dưới quyền để kiểm điểm, xác minh, 
kết luận khi có dấu hiệu vi phạm. 

Quy định và thực hiện nghiêm việc xử 
lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế những 
cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham 
nhũng gây nhiều dư luận, làm việc kém hiệu 
quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về 
năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, uy tín 
thấp. Quy định cụ thể và thực hiện có hiệu 
quả chủ trương bố trí một số chức danh cán 
bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện không phải 
là người địa phương; không bố trí những 
người có quan hệ gia đình cùng làm một số 
công việc dễ xảy ra tham nhũng. 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng 
và bộ máy Nhà nước; cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức vi phạm phải có hình 
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thức xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai. 
Rà soát, hoàn thiện quy định của Đảng và 
Nhà nước về xử lý kỷ luật, bảo đảm sự thống 
nhất, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật 
hành chính của Nhà nước. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên 
quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại 
bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách 
chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức và đổi mới chính sách 
tiền lương. Đổi mới cơ chế hoạt động của các 
đơn vị sự nghiệp công. 

Bốn là, thực hiện nghiêm các quy định 
về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải 
trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu 
nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước 
hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Công khai, minh bạch, trách nhiệm giải 
trình là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền 
lực. Công khai, minh bạch, trách nhiệm giải 
trình càng tốt thì càng tạo điều kiện cho các 
chủ thể giám sát có hiệu quả công tác phòng, 
chống tham nhũng, không có vùng tối, vùng 
trống, vùng cấm trong phòng, chống tham 
nhũng. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về 
công khai, minh bạch trong hoạt động của 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các biện pháp 
bảo đảm để công dân thực hiện đầy đủ quyền 
tiếp cận thông tin theo quy định của pháp 
luật. 

Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập 
của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết 
là cán bộ lãnh đạo, quản lý thì hiệu quả 
phòng ngừa tham nhũng càng cao. Tiếp tục 
hoàn thiện quy định về kiểm soát tài sản, thu 
nhập của người có chức vụ, quyền hạn, nhất 
là các nội dung về công khai, quản lý, kiểm 
tra, giám sát, xác minh bản kê khai; trách 
nhiệm giải trình, chế tài xử lý vi phạm trong 
kê khai và xử lý tài sản tăng thêm không giải 
trình được một cách hợp lý. Hoàn thiện quy 
định và hệ thống cơ sở hạ tầng để chuyển 
mạnh và tiến tới thực hiện thanh toán không 
dùng tiền mặt. 

Năm là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản 
tham nhũng. 

Các cơ quan chức năng phải có các giải 
pháp phù hợp, thuận lợi, an toàn để khuyến 
khích người dân phát hiện, dễ dàng phản ánh, 
tố giác tham nhũng. Tiếp tục nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, 
thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử 
và thi hành án. Một khi đã xảy ra tham nhũng 
thì phải xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp 
thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước, không có vùng cấm, không có 
đặc quyền, không có ngoại lệ, phải nghiêm 
túc tuân thủ sự bình đẳng trước pháp luật, 
không chịu sự tác động không đúng của bất 
kỳ cá nhân, tổ chức nào. Quá trình phát hiện, 
điều tra, xử lý tham nhũng phải tích cực, 
khẩn trương; làm rõ đến đâu xử lý đến đó; 
không phân biệt người có hành vi tham 
nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm thì phải 
khởi tố điều tra, đã kết luận có người phạm 
tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của 
pháp luật; vụ việc chưa đến mức xử lý hình 
sự thì phải xử lý kỷ luật nghiêm theo quy 
định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
Xử lý nghiêm, đúng pháp luật cả những 
người bao che, dung túng, tiếp tay cho tham 
nhũng, can thiệp, ngăn cản việc chống tham 
nhũng. Chú trọng truy tìm, kịp thời áp dụng 
các biện pháp kê biên, tạm giữ tài sản, phong 
tỏa tài khoản và xử lý tài sản tham nhũng 
ngay trong quá trình thanh tra, kiểm toán, 
kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 
Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử 
các vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, 
phức tạp; tiến hành thanh tra, điều tra, kiên 
quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá 
nhân có sai phạm liên quan các dự án lớn 
thua lỗ, kéo dài, gây lãng phí lớn đang được 
dư luận xã hội quan tâm. 

Tiếp tục kiện toàn cơ quan điều tra, 
viện kiểm sát, tòa án theo quy định mới của 
pháp luật; kiện toàn tổ chức, bộ máy, cụ thể 
hơn về thẩm quyền, trách nhiệm, nâng cao 
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hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng, 
Ủy ban Kiểm tra Đảng, Ban Nội chính, 
Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước 
trong phòng, chống tham nhũng; có quy định 
để ngăn ngừa có hiệu quả sự tác động không 
đúng quy định của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước vào hoạt động của các cơ quan 
này. Đổi mới phương thức hoạt động, củng 
cố, bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, tăng cường phương tiện làm việc của các 
cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham 
nhũng. Về lâu dài, cần nghiên cứu xây dựng 
mô hình cơ quan chuyên trách chống tham 
nhũng theo hướng tăng thẩm quyền, trách 
nhiệm và tính độc lập tương đối trong thực 
hiện nhiệm vụ. 

Sáu là, tăng cường và nâng cao hiệu 
quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát 
quyền lực và xây dựng văn hóa tiết kiệm, 
không tham nhũng để ngăn chặn từ gốc 
nguyên nhân phát sinh tham nhũng. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công 
tác phát hiện, xử lý tham nhũng của các cơ 
quan, đơn vị chức năng và người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống 
tham nhũng. 

Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm 
của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, 
các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và cơ 
quan truyền thông, báo chí trong phòng, 
chống tham nhũng, nhất là giám sát đối với 
việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn của các 
cơ quan và người có trách nhiệm, thẩm 
quyền trong phòng, chống tham nhũng nói 
chung và trong xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng nói riêng; đồng thời, nghiêm trị những 
hành vi lợi dụng chống tham nhũng để vu 
khống, tố cáo sai sự thật, hãm hại người đấu 
tranh chống tham nhũng. 

Xây dựng Đề án tăng cường giám sát, 
kiểm soát quyền lực, thiết lập bằng được một 
cơ chế giám sát, kiểm soát việc thực thi 
quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn 
thực sự có hiệu lực, hiệu quả để ngăn ngừa 
tham nhũng. 

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao nhận thức về phòng, chống tham 
nhũng; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không 
tham nhũng, trước hết là trong cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức. Xây dựng văn 
hóa là xây dựng con người; văn hóa tiết 
kiệm, không tham nhũng là ứng xử có văn 
hóa của con người với tiết kiệm, lãng phí, 
tham nhũng. Do đó, xây dựng văn hóa tiết 
kiệm, không tham nhũng phải quyết liệt, kiên 
trì, thường xuyên, lâu dài. Trước hết là, phải 
xây dựng ý thức tự giác chấp hành, thực hiện 
nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước về phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí; chủ động xử lý khi có xung 
đột lợi ích; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc 
ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; phê 
phán, lên án, đấu tranh với tham nhũng, lãng 
phí; trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi 
bản thân và người thân tham nhũng, lãng phí. 

Bảy là, từng bước mở rộng hoạt động 
phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài 
Nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả 
hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng. 

Tham nhũng không chỉ xảy ra trong các 
hoạt động thuộc khu vực Nhà nước, mà còn 
có sự giúp sức, hỗ trợ đắc lực của các đối 
tượng hoạt động ngoài khu vực Nhà nước. 
Sự cấu kết giữa những cán bộ, công chức, 
viên chức thoái hóa, biến chất trong khu vực 
Nhà nước với những đối tượng hoạt động 
ngoài khu vực Nhà nước là một dấu hiệu có 
tính phổ biến hiện nay của tội phạm tham 
nhũng. Do đó, phải từng bước mở rộng hoạt 
động phòng, chống tham nhũng ra ngoài khu 
vực Nhà nước thì công tác phòng, chống 
tham nhũng mới đồng bộ, hiệu quả. Mặt 
khác, tội phạm tham nhũng có tính quốc tế, là 
vấn nạn của các quốc gia. Phải đẩy mạnh 
đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư 
pháp, các thỏa thuận về hợp tác đấu tranh 
phòng, chống tội phạm với các nước, nhất là 
các nước có quan hệ truyền thống, các nước 
có đông người Việt Nam sinh sống. Phối hợp 
chặt chẽ với cơ quan tư pháp của các nước, 
các tổ chức quốc tế để truy bắt, dẫn độ số đối 
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tượng phạm tội tham nhũng lẩn trốn, chuyển 
giao tài liệu, chứng cứ và thu hồi tài sản tham 
nhũng tẩu tán ra nước ngoài. Tích cực tham 
gia các sáng kiến, diễn đàn quốc tế, nghiên 
cứu, trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia 
và các tổ chức quốc tế trong phòng, chống 
tham nhũng. Nội luật hóa và thực thi Công 

ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng 
theo đúng lộ trình, phù hợp với điều kiện và 
pháp luật của Việt Nam. 

 

Phan Đình Trạc 
Ủy viên Trung ương Đảng  

(noichinh.vn - Ngày 31/01/2017)
  

 
 

CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG, SUY THOÁI CỦA ĐẢNG TA 
 

Để xuyên tạc quyết tâm phòng, chống tham nhũng, suy thoái của Đảng ta, gần 
đây, các thế lực thù địch đưa ra quan điểm: “Đảng Cộng sản Việt Nam không thể 
đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công”. 

Có thể nhận thấy, các thế lực thù địch đưa ra quan điểm nêu trên nhằm ba mục 
đích:  

Thứ nhất, hạ uy tín để phủ định vị trí cầm quyền, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với 
xã hội và Nhà nước, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bởi vì, công tác đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, suy thoái ở nước ta là một trong những nhiệm vụ chính trị 
quan trọng do Đảng lãnh đạo. 

Thứ hai, chống phá sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta về đấu tranh 
đẩy lùi tình trạng tham nhũng, suy thoái, để cán bộ, đảng viên rơi vào tình trạng suy thoái, 
âm mưu làm cho “nền kinh tế đất nước kiệt quệ” do tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực. 

Thứ ba, lấy cớ cho rằng Đảng ta không thể lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, suy thoái thành công để kích động, xúi giục, lôi kéo, hỗ trợ các phần tử phản động, 
bất mãn trong nước và ngoài nước tăng cường các hoạt động chống phá dưới chiêu bài 
lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận để gây hoang mang, hoài nghi trong nhân 
dân, làm mất an ninh - trật tự. Từ đó, tác động để cán bộ, đảng viên sẽ “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”, đất nước rơi vào khủng hoảng, mưu đồ “diễn biến hòa bình” của chúng 
thành công. 

Về bản chất, tham nhũng là sự tha hóa quyền lực để thực hiện lợi ích cá nhân hoặc 
của một nhóm người làm phương hại đến lợi ích cá nhân khác, của tập thể và xã hội. Khai 
thác khía cạnh này, có ý kiến của các thế lực thù địch cho rằng “Đảng không thể đấu tranh 
chống tham nhũng, suy thoái vì Đảng cũng tham nhũng, suy thoái”. 

Đây là quan điểm sai lầm, phản động bởi tham nhũng gắn với cá nhân có quyền lực 
và tham nhũng tồn tại ở mọi chế độ có Nhà nước vì nó luôn gắn với Nhà nước và quyền 
lực. Quyền lực của tổ chức đảng được phân công, phân nhiệm, giao cho các tập thể, cá 
nhân đảm trách. Chỉ có cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, nhưng thiếu tu dưỡng, rèn 
luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, thoái hóa, biến chất, thiếu sự kiểm tra, 
giám sát, kiểm soát của tổ chức, của nhân dân mới có thể tham nhũng, suy thoái, dẫn đến 
tổ chức đảng suy thoái và tiêu vong. 

Thực trạng tham nhũng và suy thoái đang gây bức xúc trong nhân dân, phương hại 
đến uy tín, sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Các thế lực thù địch đang lợi 
dụng để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng ta, Nhà nước và 
chế độ ta. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta phải đề cao cảnh giác, có nhận thức đúng, đầy đủ về 
tình trạng tham nhũng, suy thoái trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước, về kết quả đấu 
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tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái trong thời gian qua, những hạn chế, khuyết 
điểm và nguyên nhân để chủ động có chủ trương, biện pháp đấu tranh phòng, chống, 
ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này. Đồng thời, có chủ trương, biện pháp chủ động đấu tranh 
kịp thời, phù hợp để phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ 
ta của các thế lực phản động, thù địch và những người bị lôi kéo, kích động, xúi giục về 
các vấn đề nêu trên. 

Tham nhũng và suy thoái có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tham nhũng là một 
trong những biểu hiện của suy thoái và nó là biểu hiện nghiêm trọng nhất. Vì tham nhũng 
gắn với quyền lực, tha hóa quyền lực của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức lợi 
dụng, lạm dụng quyền lực để làm trái, vụ lợi, bị xã hội và nhân dân lên án. Tham nhũng 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là “giặc nội xâm” và Người yêu cầu phải đấu tranh kiên 
quyết với tệ nạn, kẻ địch nguy hiểm này cùng với đấu tranh chống quan liêu, lãng phí và 
nhiều căn bệnh khác của cán bộ, đảng viên. 

Cán bộ, đảng viên có chức vụ, được giao những quyền hạn nhất định, nếu không có 
biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời việc trao và thực thi quyền lực, 
bản thân thiếu tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tự kiểm tra, tự phê bình sẽ dẫn đến tham 
nhũng, suy thoái, biến chất, mất tư cách. Suy thoái trong nó hàm chứa sự tha hóa quyền 
lực để mưu lợi cá nhân. Tham nhũng và suy thoái đều thể hiện sự thiếu tu dưỡng, thiếu 
rèn luyện, sự xuống cấp của phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái đã đạt được 
những kết quả bước đầu quan trọng cả trong nhận thức và hành động. Công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, thể chế quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được xây 
dựng, hoàn thiện và thực hiện tương đối đồng bộ, toàn diện. Đảng ta đã ban hành nhiều 
nghị quyết, chỉ thị về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đồng thời Quốc hội, 
Chính phủ cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, góp phần đấu tranh đẩy lùi tình trạng tham nhũng, suy thoái. Công tác thông tin, 
tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được quan tâm, vai trò của báo chí 
trong phòng, chống tham nhũng bước đầu được phát huy, tạo sự chuyển biến về nhận 
thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong 
phòng, chống tham nhũng. Vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, 
chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng được nâng 
lên. 

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán 
bộ để phòng, chống tham nhũng được quan tâm. Cải cách hành chính công khai, minh 
bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
và đạt được những kết quả tích cực. Việc minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng 
viên đã được coi trọng thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các hành vi 
tham nhũng, lãng phí, suy thoái được đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ nét. Tổ chức và hoạt 
động của cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng từng bước được 
kiện toàn, phát huy hiệu quả. 

Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý nghiêm minh, nhất là những 
vụ án nghiêm trọng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo 
điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh; bước đầu khắc phục tình trạng án treo về tội phạm 
tham nhũng; từng bước chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Hoạt động giám 
sát của các cơ quan dân cử và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng được 
quan tâm hơn. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng giữa Việt Nam với nhiều 
quốc gia trên thế giới tiếp tục được mở rộng và củng cố. 
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Trong các kỳ đại hội gần đây, Đảng ta đã nhận thức được nguy cơ suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là nguyên nhân trực tiếp đe dọa 
sự tồn vong của Đảng và đã chủ động đề ra các biện pháp khắc phục. Nghị quyết Trung 
ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng đã xác định việc đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước 
hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách; đồng 
thời tập trung lãnh đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao. 

Có thể thấy rằng, hiện nay và thời gian tới, tình hình tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm 
trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực; tính chất, mức độ tham nhũng ngày càng 
nghiêm trọng, phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn; tình trạng tham nhũng vặt vẫn còn nhức 
nhối… Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, 
có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng hơn, làm suy giảm niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ 
chức phản động đối với Đảng, Nhà nước ta với những âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa 
bình”, tạo điều kiện, nhân tố chống phá từ bên trong ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. 

Vì vậy, cần xác định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái rất cam go, 
phức tạp, phải thực hiện kiên trì, bền bỉ, kiên quyết, lâu dài, không được chủ quan nóng 
vội. Phải xác định rõ mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng”, với quyết tâm 
chính trị cao và hành động quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ ở các cấp, các ngành, các lĩnh 
vực. Để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái trong Đảng có kết quả, góp phần 
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, làm lành mạnh các quan hệ xã hội; đồng thời đấu 
tranh phản bác luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động cho 
rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành 
công”, thiết nghĩ cần tập trung vào một số vấn đề chính sau đây: 

1. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng 
viên, sự hưởng ứng, đồng lòng của quần chúng nhân dân đối với cuộc đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, suy thoái trong Đảng. Đề cao trách nhiệm nêu gương và đi đầu của 
người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế của Nhà nước,... trong đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng gắn với chống suy thoái. Vừa kiên trì sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái, vừa phát huy tính tích cực tham gia đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, suy thoái của cả hệ thống chính trị và của nhân dân, nhất định 
chúng ta sẽ giành thắng lợi. 

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức khác trong hệ thống chính trị tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X), Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), 
Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận 
của Đảng, của cấp ủy, cấp trên và cấp mình, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
phòng, chống tham nhũng, suy thoái, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị, Quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao nhận thức, trình độ chính trị, giác ngộ 
của cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao sức đề kháng nội sinh trong Đảng, hệ thống chính 
trị; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái gắn với đấu tranh chống xuyên tạc, 
chống phá của các thế lực thù địch, phản động. 

3. Cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, 
gương mẫu đi đầu trong giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống trong sáng, 
giản dị, lành mạnh, tiết kiệm; đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái; 
có cơ chế, biện pháp, hình thức tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám 
sát, kiểm soát chặt chẽ cán bộ, đảng viên từ nhiều phía. Cán bộ, đảng viên phải chấp 
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hành nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để ngăn 
chặn tham nhũng, suy thoái; kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”, cơ chế 
đặc thù; khắc phục tình trạng “trên có chính sách”, “dưới có đối sách”, “trên trải thảm”, 
“dưới trải đinh”, “nói không đi đôi với làm” hoặc “nói một đàng, làm một nẻo”. 

4. Sớm hoàn thiện quy định nhận xét đánh giá cán bộ; đánh giá, phân tích chất 
lượng đảng viên, tổ chức đảng bảo đảm đúng thực chất, tránh hình thức; kiên quyết xóa 
bỏ nạn “mua quan, bán chức”, “chạy chức, chạy quyền, chạy vị trí công tác, chạy tội”, sắp 
xếp cán bộ theo quan hệ “tiền tệ, hậu duệ, phả hệ, quan hệ, lợi ích nhóm”, chỉ “lấy người 
nhà, người có bề dày cống hiến và cung tiến”, mà “không lấy người tài đức”. Đề cao tự 
giác, tự phê bình và phê bình, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ, cấp 
ủy các cấp, trước hết là người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện. Thực hiện tốt 
phương châm kết hợp “xây” và “chống”, trong đó xây phải chủ động, tích cực, chủ đạo; 
chống phải mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả. Xử lý nghiêm, đồng bộ kỷ luật đảng với kỷ luật 
hành chính, đoàn thể và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ, đảng viên, công chức có 
khuyết điểm, vi phạm về tham nhũng, suy thoái nghiêm trọng. 

5. Tập trung rà soát hoàn thiện cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát bảo 
đảm chặt chẽ việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn, nhất là người 
đứng đầu. Xây dựng quy định về xử lý tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống; có lời nói, việc làm thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và 
chế tài xử lý trong thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. 

6. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên nắm chắc 
tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với Đảng, Nhà nước và chế 
độ ta. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời đầy đủ các đường lối, chủ trương, quan 
điểm, nghị quyết của Đảng, kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái, gắn 
với chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản 
động về các nội dung nêu trên. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền gương người 
tốt việc tốt, cái tốt, cái tích cực để đẩy lùi cái xấu, tiêu cực; phản ánh kịp thời, chính xác, 
đúng mức, thực chất các vụ việc tham nhũng, biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển 
hóa của cán bộ, đảng viên, không để các thế lực thù địch, phản động hoặc những người 
bị xúi giục, kích động, mua chuộc lợi dụng để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và 
chế độ ta, phủ định vai trò lãnh đạo và quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta 
trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái. 

 

                                                                                                            Cao Văn Thống 
                                                                                           Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
                                                                                              (nhandan.com.vn - Ngày 07/2/2017) 

 

 
 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ  

TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC - CHỦ TRƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP 
 

1. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã trở thành một trong những nội dung 
quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy 
Nhà nước. Ngày 21/8/2006, Ban Chấp hành Trung ương Khóa X ra Nghị quyết số 04-NQ/TW 
“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. 
Nghị quyết chỉ rõ: Tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, 
lãng phí, lấy phòng ngừa là chính. Với mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng 
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phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng 
cố lòng tin của nhân dân; xây dụng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; đội ngũ cán bộ, 
công chức kỷ cương, liêm chính. Tại Đại hội XI (2011), Đảng tiếp tục khẳng định: “Phòng và 
chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Mọi 
cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ Trung ương 
đến cơ sở và từng đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện và trực tiếp 
tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI 
(2012) nhấn mạnh việc tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp 
trên; coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; hoàn 
thiện pháp luật “để bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, loại trừ khả 
năng để cán bộ và người thân của cán bộ lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi”. Ngày 
3/1/2014, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 33-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”. Ngày 7/12/2015, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 
số 50-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, 
vụ án tham nhũng”. 

Đại hội XII (2016) của Đảng chỉ rõ: “Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí với 
yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi 
tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí; can 
thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí”. 

2. Để tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngày 1/2/2013, 
Bộ Chính trị ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, do 
đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng ban. 

Cụ thể hóa đường lối của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, Nhà nước 
đã ban hành hệ thống luật pháp gồm các bộ luật như: Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003, Bộ 
Luật tố tụng dân sự năm 2004, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 
2007 và năm 2012; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật Thanh 
tra năm 2010; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, Luật Tổ chức tín dụng năm 
2010, Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 
2013. Chính phủ cũng đã ban hành các văn bản như: Nghị định số 107/2006/NĐ-CP, Nghị định 
số 211/2013/NĐ-CP về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để 
xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; các Nghị định số 
37/2007/ NĐ-CP, Nghị định số 68/201l/NĐ-CP, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài 
sản thu nhập; Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời gian 
định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức; Nghị định số 34/2011/NĐ-CP quy 
định về xử lý kỷ luật đối với công chức; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật 
viên chức. Ngày 12/5/2009, Chính phủ ra Nghị quyết số 21/NQ-CP Ban hành Chiến lược quốc 
gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. 

Bên cạnh đó, Việt Nam còn tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tham 
nhũng lãng phí như: Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (2003); Chương trình hành 
động chống tham nhũng châu Á - Thái Bình Dương (2004); tham gia hoạt động trong khuôn 
khổ Chương trình diễn đàn, khuôn khổ quốc tế về phòng ngừa và chống tham nhũng. 

Những chủ trương, đường lối và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, 
hoàn thiện, thể hiện rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước, tạo cơ sở chính trị - pháp lý và sự thống 
nhất cao trong hệ thống chính trị về phòng, chống tham nhũng lãng phí. Công tác phòng, chống 
tham nhũng lãng phí được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương chỉ đạo quyết liệt. 
Từ năm 2006 đến 2016, toàn ngành thanh tra và các cấp, các ngành đã triển khai 93.696 cuộc 
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thanh tra hành chính và 834.640 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện nhiều tổ chức, 
cá nhân có hành vi tham nhũng trên các lĩnh vực. Kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 8.234 tập 
thể, 33.722 cá nhân; kiến nghị thu hồi 142.160 tỷ đồng, 993.978 USD, 51.515ha đất; chuyển cơ 
quan điều tra 752 vụ, 1.143 đối tượng. Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài 
chính 187.530 tỷ đồng, chuyển hồ sơ sang cơ quan thẩm quyền xử lý 477 vụ việc. Đã khởi tố 
2.530 vụ án tham nhũng với 5.447 bị can, truy tố 2.959 vụ với 6.935 bị can, xét xử 2.628 vụ với 
5.870 bị cáo. Chỉ tính riêng năm 2015, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 191 vụ/444 bị can; 
Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 295 vụ/704 bị can; Tòa án nhân dân đã xét xử sơ 
thẩm 253 vụ/531 bị cáo. Tuy nhiên, “tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với 
biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của 
nhân dân với Đảng và Nhà nước”. Tham nhũng lãng phí vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều 
lĩnh vực hoạt động công vụ, nhất là trong công tác tổ chức, cán bộ, nhân sự, chính sách; quản lý 
đất đai, đầu tư xây dựng; quản lý ngân sách; vốn, tài sản Nhà nước; tín dụng, ngân hàng; đền bù 
giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thu hồi đất; thể chế, thủ tục hành chính trong đăng ký hộ 
tịch, hộ khẩu, cấp phép xây dựng, kinh doanh, thu chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp 
của nhân dân... Có “nhiều nguyên nhân dẫn đến nảy sinh, tồn tại các hành vi tham nhũng lãng 
phí, nhưng nguyên nhân chủ yếu thuộc về những hạn chế, yếu kém từ nội tại bộ máy Nhà nước 
và nền công vụ là chủ yếu. Chế độ công vụ, công chức chưa được cải cách hiệu quả, công tác tổ 
chức, cán bộ, chính sách còn nhiều bất cập; một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, trong đó 
có những người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, thiếu tu dưỡng, rèn 
luyện, thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ích kỷ cá nhân, cơ hội, thực 
dụng, chạy theo danh lợi tiền tài, tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính chưa đáp ứng mục 
tiêu, yêu cầu; tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của các thiết chế cơ bản trong bộ máy Nhà 
nước còn những điểm chưa hợp lý, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa cao; cơ chế và hiệu quả 
quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công còn nhiều hạn chế; hệ thống thể chế, chính sách, thủ 
tục hành chính thiếu đồng bộ, hạn chế về chất lượng và tính khả thi. “Việc hoàn thiện cơ chế, 
chính sách pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội chưa có sự gắn kết với các quy định, 
nguyên tắc của pháp luật về phòng, chống tham nhũng để bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn, làm 
triệt tiêu các điều kiện và cơ hội nảy sinh tham nhũng trong các văn bản pháp luật chuyên 
ngành. Có những nội dung quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng còn nửa vời, thiếu 
cơ chế kiểm tra, giám sát, thiếu tính khả thi”; còn có tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước, nhất là 
người đứng đầu, chưa lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; chưa 
phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của xã hội và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí... Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong bộ máy Nhà nước là một cuộc chiến 
còn nhiều gian nan, phức tạp, cần có sự chung sức, chung lòng, hành động quyết liệt của Đảng, 
Nhà nước, hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân tộc. 

3. Để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí trong 
bộ máy Nhà nước, cần thực hiện một số giải pháp sau. 

Một là, đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện hệ thống thể chế, luật pháp, thủ tục hành chính để 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Tham nhũng, lãng phí nảy sinh trong bộ máy Nhà nước do nhiều nguyên nhân, trong đó 
có nguyên nhân căn bản từ những hạn chế, bất cập về thể chế, luật pháp, thủ tục hành chính 
trong bộ máy Nhà nước. Yếu tố căn bản để chống tham nhũng lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả “phục vụ” nhân dân và xã hội của bộ máy Nhà nước là phải bảo đảm tính pháp quyền, tôn 
trọng tính tối thượng của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước. Do đó, 
cần đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống 
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nhất, cập nhật những tiến bộ pháp lý nhân loại, tăng cường tính minh bạch, dân chủ và khả thi, 
phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hoàn thiện đồng bộ về thể chế, luật pháp quản lý kinh tế, 
xã hội gắn với hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách, cơ chế, quy chế, phương thức tổ chức, 
hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cả lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa 
phương, cơ sở; tạo điều kiện pháp lý để bộ máy Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, và 
kiểm soát được việc tổ chức, hoạt động của chính bản thân mình. Các thể chế, chính sách nhằm 
công khai, minh bạch, tăng cường kiểm soát, phản biện xã hội về quản lý chi tiêu công, ngân 
sách Nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng công trình công cộng; phân cấp trách nhiệm, 
quyền hạn trong bộ máy Nhà nước; giải quyết các quan hệ dân sự với công dân, doanh nghiệp, 
quan hệ quốc tế, các lĩnh vực nhạy cảm kinh tế, xã hội dễ nảy sinh tham nhũng lãng phí. Hoàn 
thiện thể chế luật pháp, nhằm chế tài, ngăn ngừa các hành vi tội phạm liên quan đến tham nhũng 
lãng phí. “Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm 
pháp luật về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin - 
cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục 
lợi... Tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, chuyển mạnh từ thanh toán tiền mặt 
sang thanh toán không dùng tiền mặt”. Cần bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng về kê khai, 
công khai, minh bạch tài sản, thu nhập, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, chuyển đổi vị trí 
công tác, trách nhiệm giải trình của người có chức vụ, quyền hạn về việc tặng quà, nộp quà 
tặng... Đẩy mạnh cải cách, rà soát, bổ sung, điều chỉnh, hủy bỏ các thủ tục hành chính theo 
hướng đơn giản, thuận tiện, minh bạch trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, liên quan đến 
cuộc sống của công dân và doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực 
tham nhũng, lãng phí. 

Hai là, cải cách chế độ công vụ, công chức Nhà nước để phòng chống tham nhũng lãng 
phí. 

Chế độ, chính sách trong tổ chức và hoạt động công vụ là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ 
nảy sinh các tiêu cực, tham nhũng lãng phí, làm tha hóa, suy yếu, tự diễn biến từ bên trong nội 
bộ, nhất là trong công tác tổ chức, cán bộ, nhân sự, chính sách. Phải đẩy mạnh cải cách chế độ 
công vụ, công chức một cách đồng bộ, trên cơ sở tôn trọng thể chế, luật pháp, nguyên tắc, quy 
chế về công tác tổ chức, cán bộ, nhân sự, nhằm xây dựng nền công vụ trong sạch, minh bạch, 
liêm chính, phục vụ nhân dân, góp phần trực tiếp phòng, chống tham nhũng lãng phí trong bộ 
máy Nhà nước. Làm tốt công tác tuyển dụng, bảo đảm công khai, công bằng, bình đẳng, để 
tuyển dụng được người tài đức vào bộ máy Nhà nước. Phát huy dân chủ trong công tác đánh 
giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, công chức, nhất là ở các vị trí chủ chốt, 
quan trọng trong bộ máy Nhà nước. 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc các chế độ sinh hoạt, học tập tự phê bình và 
phê bình, các nguyên tắc tổ chức, xây dựng Đảng. Quy rõ chế độ trách nhiệm công vụ cho 
người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý. 
Tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, các chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho cán bộ, công chức, 
vừa nâng cao hiệu quả công tác vừa góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong bộ máy 
Nhà nước. 

Ba là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước trong phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí.  

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, trước tiên là của các tổ chức đảng trong hệ thống 
quản lý Nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách 
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nhiệm của cán bộ, công chức về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò tiên 
phong, gương mẫu của các tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ 
công vụ gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong từng cơ quan, tổ chức Nhà nước. Các 
cơ quan Nhà nước tăng cường đổi mới, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về quản 
lý kinh tế, xã hội, tổ chức bộ máy, gắn với các thể chế, văn bản quy phạm pháp luật, chế tài 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng cơ chế kiểm soát đủ mạnh, đủ hiệu lực đối với 
việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức bảo đảm hiệu quả thiết thực. Coi trọng cải 
cách, hoàn thiện hệ thống công cụ quản lý vĩ mô, bảo vệ pháp luật của Nhà nước như kiểm toán, 
thanh tra công vụ, cơ quan tư pháp, công an, kiểm sát, tòa án, các cơ quan, đơn vị chuyên trách 
về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kiện toàn, tăng thẩm quyền cho Ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng, chống tham nhũng, cùng với việc kiện toàn các đơn vị chuyên trách phòng, 
chống tham nhũng ở các cấp, các ngành, bao gồm đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, đạo đức 
và trách nhiệm công vụ. 

Bốn là, tạo sự đồng thuận, đồng bộ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội để phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí. 

Tham nhũng, lãng phí diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp trong bộ máy Nhà 
nước, hệ thống chính trị và nhiều lĩnh vực xã hội với phạm vi rộng, tính chất phức tạp. Việc 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong bộ máy Nhà nước chỉ có hiệu quả khi Đảng lãnh đạo 
phát huy được sức mạnh đồng thuận của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, của toàn xã hội, 
gắn sức mạnh quốc gia với sức mạnh quốc tế. Làm tốt công tác khen thưởng, biểu dương những 
tấm gương đảng viên, cán bộ, công chức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có ý thức, trách 
nhiệm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với kỷ luật nghiêm minh những tổ chức, cá 
nhân bao che, tiếp tay, dung túng, ngăn cản việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong các cơ quan Nhà nước, các 
doanh nghiệp Nhà nước. Phát huy dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân có cơ hội tham gia quản 
lý Nhà nước đối với các lĩnh vực xã hội và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây 
dựng thể chế, quy chế, cơ chế thực hiện các quyền được thông tin của người dân, thực tế hóa 
các quyền “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Xây dựng thể chế, thực hiện nhiều hình 
thức phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức quốc tế trong phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí trong bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị. 

 

                                                                                          PGS, TS Trần Đình Thắng 
                                                                                (Tạp chí Lịch sử Đảng - Tháng 4/2017) 

 

 
 

CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA VÀ ĐẤU TRANH 

CHỐNG THAM NHŨNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 
 

Tham nhũng là hiện 
tượng phổ biến mang tính 
toàn cầu. Phản ứng đối với 
tham nhũng mang tính xã hội 
rộng lớn ở khắp mọi nơi, mọi 
quốc gia, dân tộc. Chính vì 
vậy, phòng, chống tham 
nhũng đòi hỏi sự phối hợp 

chặt chẽ, sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị cũng như 
sự tham gia của người dân. 

Sau khi giành chính 
quyền năm 1945, thiết lập 
Nhà nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa, Đảng và Nhà nước 
ta chủ trương vừa đẩy mạnh 

sản xuất, tăng cường bảo vệ 
Tổ quốc, vừa từng bước hoàn 
thiện các chính sách quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội và hệ 
thống pháp luật nhằm chủ 
động phòng ngừa đấu tranh 
chống tội phạm, bảo đảm an 
ninh trật tự quốc gia. Thời kỳ 
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này, pháp luật nước ta chưa 
có khái niệm cụ thể về tội 
phạm kinh tế nói chung và 
tội phạm tham nhũng nói 
riêng nhưng đã có một số 
văn bản quy định các tội có 
liên quan đến kinh tế. Trong 
thời kỳ cải tạo và xây dựng 
xã hội chủ nghĩa (1954 - 
1965), Chính phủ đã ban 
hành nhiều văn bản pháp luật 
quy định về đấu tranh chống 
tội phạm kinh tế như Sắc 
lệnh 267/SL ngày 15/6/1956 
về việc trừng trị những âm 
mưu, hành động phá hoại tài 
sản xã hội chủ nghĩa; Sắc 
lệnh số 01-SL ngày 14/4/1957 
về chống đầu cơ kinh tế. Đến 
ngày 21/10/1970, Pháp lệnh 
trừng trị các tội xâm phạm tài 
sản xã hội chủ nghĩa được ban 
hành. Tội phạm kinh tế được 
hiểu chủ yếu là các hành vi 
trực tiếp xâm phạm tài sản xã 
hội chủ nghĩa, cố ý làm trái 
nguyên tắc, chính sách, chế 
độ, thể lệ, gây thiệt hại đến 
tài sản xã hội chủ nghĩa, bao 
che cho kẻ xâm phạm tài sản 
xã hội chủ nghĩa. 

Trong thời kỳ cơ chế 
kế hoạch hóa tập trung bao 
cấp, tội phạm kinh tế phổ 
biến là các tội liên quan đến 
ngành thương nghiệp, trong 
lĩnh vực lưu thông phân 
phối, các tội liên quan đến 
tem phiếu… Trong thời kỳ 
chuyển đổi nền kinh tế sang 
cơ chế thị trường, các tội 
phạm xảy ra phổ biến là các 
tội buôn bán hàng cấm, tội 
làm hàng giả, buôn bán hàng 
giả, vi phạm các quy định về 

quản lý và bảo vệ đất đai, tội 
cố ý làm trái, tham nhũng… 

Đến năm 1985, trước 
yêu cầu đấu tranh phòng, 
chống tội phạm nói chung và 
tội phạm kinh tế nói riêng, 
ngày 27/6/1985 Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đã thông qua 
Bộ luật Hình sự và có hiệu 
lực từ ngày 01/01/1986. 
Theo quy định tại Chương 
VII Bộ luật Hình sự năm 
1985 thì các tội phạm kinh tế 
chủ yếu xâm phạm đến trật 
tự lưu thông, phân phối, trật 
tự quản lý kinh tế, xâm phạm 
sở hữu trí tuệ của Nhà nước, 
tổ chức chính trị xã hội. 

Hiện nay, trên cơ sở 
quy định Bộ luật Hình sự 
năm 1999 thì các tội về tham 
nhũng quy định tại Mục A, 
Chương XXI Bộ luật Hình 
sự năm 1999: tội tham ô tài 
sản (Điều 278); tội nhận hối 
lộ (Điều 279); tội lạm dụng 
quyền hạn chiếm đoạt tài sản 
(Điều 280)… và một số tội 
về chức vụ khác là: Tội thiếu 
tinh thần trách nhiệm gây 
hậu quả nghiêm trọng (Điều 
285); tội đưa hối lộ (Điều 
289); tội môi giới hối lộ 
(Điều 290); tội lợi dụng ảnh 
hưởng đối với người có chức 
vụ, quyền hạn để trục lợi 
(Điều 291). 

Và trong nhiều văn 
bản, nghị quyết của Đảng 
trong thời gian qua, phần 
đánh giá thực trạng đội ngũ 
cán bộ quản lý kinh doanh đã 
nêu: “Không ít cán bộ chưa 
quán triệt đầy đủ đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, nặng về 
kinh doanh đơn thuần, một 
số tham nhũng, thoái hóa 
biến chất, xa hoa lãng phí 
của công, làm giàu phi pháp. 

Thực tiễn 30 năm thực 
hiện cơ chế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa đã 
làm cho tốc độ phát triển 
kinh tế ở nước ta tăng trưởng 
ở nhịp độ khá nhanh nhưng 
mặt trái của nó, đã làm tha 
hóa, hư hỏng không ít cán 
bộ, đảng viên (nhất là ở trong 
lĩnh vực kinh doanh doanh 
nghiệp). Hàng năm, các cơ 
quan chức năng đã phát hiện 
nhiều vụ tham nhũng, mỗi vụ 
làm thất thoát tài sản và vốn 
của Nhà nước hàng trăm, 
thậm chí hàng nghìn tỷ đồng, 
nhiều bị can, (trong đó không 
ít cán bộ có chức có quyền) 
đã bị xử lý trước tòa. 

Trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế hiện nay, khi 
những thế lực phản động 
luôn muốn tìm mọi cách phủ 
nhận vai trò lãnh đạo của 
đảng cộng sản thì những kẻ 
tham nhũng xét ở một góc độ 
nào đó cũng là tiếp tay cho 
các thế lực phản động. Xưa 
nay, sự phá hoại bên trong 
bao giờ cũng nguy hiểm hơn 
sự phá hoại từ bên ngoài. 
Không xử lý kịp thời, đúng 
mức chúng ắt sẽ trở thành 
một nguy cơ lớn. 

Về nguyên nhân tình 
trạng tham nhũng, trước hết, 
phải nói đến yếu tố tác động 
từ phía người phạm tội. Thực 
tiễn công tác phòng ngừa và 
đấu tranh chống tội phạm 
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tham nhũng cho thấy, trong 
số những người phạm tội 
này, đa số là người có chức, 
có quyền, có trình độ học 
vấn và chuyên môn cao, có 
kinh tế gia đình vững chắc. 
Trình độ học vấn và chuyên 
môn cao cho họ khả năng 
nhận biết và khai thác những 
kẽ hở của pháp luật về quản 
lý kinh tế để thực hiện hành 
vi phạm tội. Cương vị lãnh 
đạo và mối quan hệ công tác 
giúp họ thiết lập mối quan hệ 
cá nhân rộng lớn với các cấp 
có thẩm quyền, để có sự che 
chắn và cơ hội, điều kiện để 
thực hiện hành vi phạm tội. 
Trong trường hợp có nguy cơ 
bị phát hiện, họ sẽ lợi dụng 
thế mạnh sẵn có về quyền 
lực, cộng với sức mạnh của 
đồng tiền để tạo nên những 
lá chắn chống lại các cơ quan 
chức năng. Với cương vị của 
mình họ có cơ hội dùng các 
thủ đoạn để tiêu hủy chứng 
cứ, thay đổi sửa chữa chứng 
từ, hóa đơn và tẩu tán tang 
vật. Hơn thế, họ còn sử dụng 
vật chất để mua chuộc, dụ 
dỗ, dùng quyền lực khống 
chế, đe dọa những người 
phát hiện, tố cáo, thậm chí cả 
cán bộ thực thi công vụ. 

Kết quả nghiên cứu từ 
nhiều vụ án tham nhũng cho 
thấy hầu hết những vụ án lớn 
xảy ra trong các doanh 
nghiệp đều ở thế khép kín. 
Trong đó, giám đốc, phó 
giám đốc, kế toán và thủ quỹ 
phối hợp chặt chẽ, việc thanh 
tra, kiểm tra không được tiến 
hành kiên quyết, dễ dàng bỏ 
qua tội phạm. 

Sự không tích cực, chủ 
động của nhân chứng, người 
biết về hành vi phạm tội 
cũng là yếu tố làm cho số 
lượng tội phạm tăng lên. Bởi 
đối tượng xâm hại ở đây 
không phải là tài sản riêng 
mà là tài sản xã hội chủ 
nghĩa, tài sản của tập thể. 
Với sự nhận thức chưa đầy 
đủ, nhiều người là nhân 
chứng của nhiều vụ phạm tội 
cho rằng: Vụ này mình 
chẳng có thiệt hại gì, tài sản 
đó là của Nhà nước… 

Trình độ và trang thiết 
bị của các cơ quan có nhiệm 
vụ phát hiện, điều tra, xử lý 
tội phạm còn nhiều yếu kém. 
Việc phối hợp giữa các cơ 
quan chức năng không được 
đồng bộ kịp thời. Cùng với 
sự phát triển của xã hội và 
nền kinh tế đất nước, các văn 
bản pháp luật được bổ sung 
theo ngày, theo tháng. Nhiều 
cán bộ trong lĩnh vực cảnh 
sát điều tra tội phạm kinh tế 
ở nhiều địa phương không 
được đào tạo chuyên ngành 
kinh tế, tài chính, kế toán nên 
trong quá trình xác minh, 
kiểm tra về những vấn đề có 
liên quan đến nghiệp vụ 
không phát hiện ra những sai 
sót mà tội phạm đã tạo ra 
nhằm che dấu hành vi phạm 
tội. 

Khi thực hiện cơ chế 
thị trường, được quyền tự 
sản xuất kinh doanh, một bộ 
phận cán bộ quản lý doanh 
nghiệp đã lợi dụng tiêu xài, 
vun xén cá nhân, mua sắm 
quá mức cho phép, dùng mọi 
thủ đoạn tham ô, hối lộ và 

nhận hối lộ. Không ít tổ chức 
đảng trong các doanh nghiệp 
hoạt động yếu do bố trí cán 
bộ làm công tác đảng không 
đúng tầm. Có một tỷ lệ 
không nhỏ tổ chức cơ sở 
đảng bố trí bí thư đảng bộ 
chỉ là trưởng, phó phòng. Họ 
không bao quát hết được 
công việc của doanh nghiệp, 
trong lãnh đạo, chỉ đạo sản 
xuất kinh doanh chung 
chung, không kiểm tra, kiểm 
soát được việc làm của giám 
đốc để giám đốc lộng quyền. 
Trong công tác đảng chưa 
gắn chặt công tác xây dựng 
Đảng, công tác cán bộ với 
phòng, chống tham nhũng. 
Còn sơ hở trong việc tuyển 
dụng, đề bạt cán bộ, thậm chí 
có trường hợp đưa cả phần tử 
cơ hội, không đủ phẩm chất 
vào cơ quan Nhà nước. Còn 
có tình trạng trên thì quan 
liêu, không sát, dưới thì nể 
nang cảm tình, bao che, thậm 
chí có nơi còn thông đồng 
tham ô tập thể. 

Ở những cơ quan, lĩnh 
vực đụng chạm nhiều đến 
tiền, kế hoạch, cấp phát, dự 
án, dịch vụ, xét xử, nơi dễ 
phát sinh tiêu cực, nếu không 
được quản lý chặt chẽ, không 
có cơ chế giám sát kiểm 
tra,… thì cán bộ, đảng viên 
thiếu tu dưỡng, phấn đấu dễ 
tặc lưỡi làm liều. Lúc đầu 
còn nho nhỏ, sau to dần và 
dẫn đến tình trạng “đâm lao 
phải theo lao” cùng với danh 
nghĩa “tăng thu nhập”, “cải 
thiện đời sống” “thưởng” có 
nơi chỉ vài triệu nhưng có 
nơi lại là vài chục triệu, có 
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khi hàng trăm triệu. Sự phân 
hóa giàu nghèo, bất hợp lý 
trong thu nhập, tiền lương 
tạo ra tâm lý trong một bộ 
phận người lao động cảm 
thấy mình thiệt hơn, dần dần 
dẫn đến tình trạng “tham 
nhũng tập thể”, nhưng trong 
tập thể đó lại có tình trạng 
“ông thầy ăn một, bà cốt ăn 
hai, ba”. 

Các cơ quan bảo vệ 
pháp luật chưa đủ mạnh, có 
bộ phận còn tiêu cực. Thực 
tế cho thấy xử lý theo pháp 
luật, nghiêm minh và bảo 
đảm công bằng, bình đẳng 
trước pháp luật sẽ có tác 
dụng rất lớn đến việc ngăn 
chặn và làm giảm tội phạm 
tham nhũng. Muốn vậy, bất 
kỳ ai, chức vụ gì khi phạm 
tội đều phải chịu trách nhiệm 
bình đẳng trước luật pháp. 
Nếu người đó có công thì sau 
khi xét tội mới được trừ đi 
một phần nào đó do có công, 
không nên vì người đó có 
công trước đây mà làm lu mờ 
tội trạng hiện tại. Nếu công, 
tội lẫn lộn sẽ dẫn đến tình 
trạng kẻ xấu lợi dụng người 
có chức vụ, quyền hạn để 
làm ăn phi pháp. 

Từ những phân tích 
trên, có thể thấy tham nhũng 
là một hiện tượng xã hội 
thường đi kèm với quyền lực 
Nhà nước. Chừng nào còn 
Nhà nước và các hình thức 
quyền lực chính trị bị tha hóa 
bởi thói tham lam, ích kỷ thì 
còn có thể xảy ra tham 
nhũng. Tham nhũng gây ra 
những hậu quả nặng nề về 
chính trị, kinh tế, văn hóa 

nên không chỉ nước ta mà 
các nước trên thế giới đều 
lên án mạnh mẽ, coi nó là kẻ 
thù của sự phát triển và tìm 
nhiều giải pháp để phòng 
chống. 

Để giải quyết tham 
nhũng cần có một số điều 
kiện sau: 

1. Thủ trưởng và người 
đứng đầu địa phương, đơn vị 
phải liêm khiết, mẫu mực và 
thực sự quyết tâm chống 
tham nhũng, lời nói đi đôi 
với việc làm, kiên quyết xử 
lý nghiêm minh kẻ vi phạm, 
bất kể họ là ai. 

2. Kiên quyết chống 
tham nhũng nhưng không để 
bị lợi dụng làm mất ổn định 
chính trị - xã hội vì đó là 
điều kiện cần thiết cho sự 
phát triển. 

3. Coi trọng cả phòng 
ngừa và chống tham nhũng 
nhưng coi phòng ngừa là giải 
pháp có tính chiến lược. 

4. Coi trọng việc thành 
lập cơ quan chuyên trách 
chống tham nhũng thực sự có 
quyền lực. 

Thời gian tới để phòng, 
chống tham nhũng có hiệu 
quả, cần thực hiện đồng bộ 
các giải pháp cơ bản sau: 

Thứ nhất, muốn đấu 
tranh chống tham nhũng đạt 
kết quả, bên cạnh việc tìm 
hiểu nguyên nhân quá trình 
diễn biến và kết quả phát 
hiện thì việc phòng ngừa tội 
phạm hết sức quan trọng và 
cần thiết. Trong đó, có cả 
phòng ngừa nghiệp vụ và 
phòng ngừa xã hội. Nếu làm 
tốt công tác này sẽ làm cho 

tội phạm giảm đi. Như vậy 
về mặt xã hội sẽ đạt được 
nhiều cái lợi, tạo cho nhân 
dân niềm tin vào sự lãnh đạo 
của Đảng và Nhà nước, giảm 
đi số cán bộ thoái hóa, biến 
chất. 

Thứ hai, Đảng và Nhà 
nước cần tập trung đội ngũ 
chuyên gia giỏi về luật và 
kinh tế để tham mưu cho 
Chính phủ, Quốc hội hoàn 
thiện pháp luật về kinh tế, 
khai thác triệt để khả năng và 
sáng kiến xây dựng pháp luật 
của các đại biểu Quốc hội và 
mỗi người dân nhằm hạn chế 
những kẽ hở còn tồn tại 
trong một số điều luật, làm 
giảm tối đa môi trường cho 
tệ tham nhũng phát triển. 
Đặc biệt chú trọng luật pháp 
hóa, thể chế hóa để bảo vệ, 
bảo toàn tài sản Nhà nước. 
Đồng thời các cơ quan chức 
năng phải thường xuyên 
kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện pháp luật kinh tế và các 
doanh nghiệp. Xây dựng hệ 
thống kiểm toán tin cậy. Đẩy 
nhanh tiến trình cổ phần hóa 
các doanh nghiệp Nhà nước. 
Đây là biện pháp ngăn chặn 
từ gốc tội lãng phí của công 
và tham nhũng. 

Thứ ba, tiếp tục thực 
hiện đổi mới và chỉnh đốn 
Đảng, đưa những người 
không đủ tư cách ra khỏi 
Đảng, thường xuyên tự phê 
bình và phê bình để nâng cao 
sức chiến đấu của các tổ 
chức đảng trong doanh 
nghiệp. Có quy chế cụ thể 
buộc người đứng đầu các 
doanh nghiệp phải chịu trách 
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nhiệm chính khi có tham 
nhũng xảy ra ở cơ quan, đơn 
vị mình phụ trách và người 
lãnh đạo cấp trên trực tiếp 
cũng phải liên đới chịu trách 
nhiệm đối với sai phạm của 
cấp dưới do mình quản lý. 

Thứ tư, trong khi tiến 
hành đấu tranh chống tham 
nhũng ở tất cả các cấp, các 
ngành phải đồng thời coi 
trọng việc xác định đối tượng 
trọng tâm, trọng điểm tập 
trung vào những ngành, 
những lĩnh vực có điều kiện 
hoặc có biểu hiện tham 
nhũng như cấp phát vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản, giao 
nhận thầu xây dựng, quản lý 
tài chính, thu thuế, hóa giá 
nhà, cấp đất xây dựng,… 

Thứ năm, tập trung xử 
lý kịp thời nghiêm túc, công 
bằng, công khai, đúng pháp 
luật các vụ tham nhũng bất 
kể người vi phạm là ai, vi 
phạm lần thứ mấy. Tùy theo 
tính chất, mức độ, hậu quả vi 
phạm mà có biện pháp xử lý 
thích đáng nhưng phải đặt 
lên hàng đầu việc xử phạt 
kinh tế đối với tội phạm 
tham nhũng, để một mặt thu 
hồi tài sản của Nhà nước bị 
mất, mặt khác có giá trị răn 
đe những người khác. Nếu xa 
rời biện pháp kinh tế này thì 
có kẻ sẵn sàng tham nhũng 
hàng trăm triệu, hàng nghìn 
tỷ đồng chịu ngồi tù ít năm 

để sau đó được sống ung 
dung. 

Thứ sáu, từng bước 
làm trong sạch cơ quan bảo 
vệ pháp luật bằng cơ chế 
thường xuyên kiểm tra, giám 
sát các cơ quan tòa án, viện 
kiểm sát… trong việc xử lý 
các vụ tham nhũng, đặc biệt 
những việc xảy ra ở chính 
những cơ quan này. Làm 
trong sạch nội bộ, loại ra 
khỏi cơ quan những người 
không đủ tiêu chuẩn, đồng 
thời tuyển chọn những cán 
bộ có phẩm chất, đạo đức tốt, 
năng lực nghiệp vụ vững 
vàng vào trong các cơ quan 
bảo vệ pháp luật. 

Thứ bảy, tiếp tục thực 
hiện chương trình quốc gia 
phòng, chống tội phạm. Phối 
hợp với các bộ, cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp rút kinh 
nghiệm việc triển khai 
chương trình quốc gia phòng, 
chống tội phạm. Tăng cường 
phối hợp với các đơn vị liên 
quan tuyên truyền thông tin 
tội phạm trong các cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp nhằm 
khơi dậy khí thế quần chúng 
trong phòng ngừa, đấu tranh 
chống tội phạm. Phát động 
cán bộ, công nhân viên dũng 
cảm đứng lên tố cáo những 
kẻ tham nhũng, có chế độ 
khen thưởng và bảo vệ họ, 
phải coi đây là biện pháp có 
ý nghĩa chiến lược, bởi quần 
chúng ở khắp mọi nơi là 

mạng lưới “thiên la địa 
võng” mà kẻ tham nhũng 
không dễ gì lẩn tránh được. 

Thứ tám, phải sử dụng 
tốt các phương tiện thông tin 
đại chúng trong cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng. Các 
tổ chức đảng trong các cơ 
quan, doanh nghiệp phải lắng 
nghe và tôn trọng ý kiến của 
công luận, kịp thời tiến hành 
điều tra, kết luận và xử lý 
nghiêm túc, công khai những 
vụ mà công luận đã phanh 
phui. 

Cuộc đấu tranh ngăn 
chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng 
là cuộc đấu tranh phức tạp, 
lâu dài và phải được tiến 
hành đồng bộ, nhiều mặt. 
Trong chủ trương, hành động 
phải kiên quyết, bền bỉ, làm 
từng bước vững chắc, có 
hiệu quả, tránh đánh trống bỏ 
dùi, cấp trên phải làm gương 
cho cấp dưới. Nếu trong thời 
gian tới, chúng ta tiến hành 
cuộc đấu tranh này thắng lợi 
sẽ đem lại ý nghĩa chính trị 
và kết quả to lớn, tạo ra niềm 
tin vững chắc của nhân dân 
đối với Đảng và chính 
quyền. 

 

Trần Thị Quốc Hiền 
Phó chánh Văn phòng 

 Bộ Thông tin và Truyền 
thông 

(tcnn.vn - Ngày 04/11/2016)
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG  

THAM NHŨNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 
 

1. Những năm qua, tình hình tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp, trở thành vấn đề gây 
bức xúc trong xã hội, trực tiếp đe dọa sự ổn định chính trị, xã hội và sự tồn vong của chế độ. 
Tham nhũng xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực: Kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học, tổ chức 
cán bộ, quản lý hành chính, hoạt động tư pháp... Qua các vụ việc, vụ án tham nhũng đã được 
phát hiện, xử lý cho thấy, tham nhũng có xu hướng diễn biến tinh vi hơn, gia tăng về quy mô, 
mức độ nghiêm trọng, tính có tổ chức của tham nhũng ngày càng rõ rệt. 

Nhận thức đầy đủ tính nghiêm trọng và sự nguy hại của tham nhũng, Đảng và Nhà nước 
ta đã ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp tích cực để phòng, chống tham nhũng. 
Đặc biệt, từ Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI) đến nay, công tác xây dựng, từng bước hoàn 
thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy, tổ 
chức đảng đã chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý có hiệu quả các vụ việc, 
vụ án tham nhũng, trọng tâm là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội 
quan tâm; nhiều vụ án được nhanh chóng điều tra, đưa ra truy tố, xét xử kịp thời, góp phần tạo 
chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, được nhân dân đồng tình, củng 
cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên. 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng chưa tạo được áp 
lực xã hội mạnh mẽ nhằm phê phán, lên án hành vi tham nhũng. Trong xã hội tồn tại một bộ 
phận “chấp nhận”, “cam chịu” sống chung với tham nhũng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của không ít cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên còn yếu. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa phát 
hiện và đấu tranh kịp thời những trường hợp có biểu hiện tham nhũng trong nội bộ, tình trạng 
nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn khá phổ biến. Công tác tổ chức, cán bộ còn hạn chế, 
yếu kém, dư luận băn khoăn nhiều về những biểu hiện thiếu minh bạch trong công tác cán bộ; 
chưa có quy định rõ và thiếu kiên quyết thay thế, điều chuyển cán bộ khi có dư luận hoặc có 
biểu hiện tiêu cực, tham nhũng. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu, 
nhất là tự phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Số vụ việc được 
phát hiện, xử lý chưa tương xứng, chưa phản ánh đúng thực trạng tham nhũng hiện nay. Có 
những biểu hiện tham nhũng dư luận và nhân dân biết rất nhiều nhưng cơ quan hoặc người có 
trách nhiệm lại “không biết”, gây bức xúc trong xã hội. Tiến độ thanh tra, điều tra, xử lý một số 
vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế còn chưa đạt yêu cầu kế hoạch đã đề ra; nhìn chung việc phát 
hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức 
năng trong việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ thu hồi tài sản 
tham nhũng vẫn còn rất thấp so với số tài sản thực sự bị chiếm đoạt. 

Do đó, phòng, chống tham nhũng tiếp tục là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến 
hành kiên trì, kiên quyết, liên tục, đúng pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng cả phòng 
và chống. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý 
nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho 
tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, 
không có đặc quyền, bất kể người đó là ai. Phải sớm khắc phục yếu kém, tạo bước chuyển biến 
rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và chế độ. 

2. Để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, trong thời gian tới, 
ngoài việc tiếp tục thực hiện 10 chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 
(Khóa X); các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Nghị quyết Trung 
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ương 4 (Khóa XII); 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Hội nghị Trung ương 5 
(Khóa XI) kết luận; 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 
của Bộ Chính trị; 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các giải pháp nêu trong 
Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, 
chống tội phạm, Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, 
chống tham nhũng đến năm 2020..., chúng ta cần đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng 
tâm chủ yếu sau đây: 

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 
nhũng, tập trung vào các khâu phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Bí thư cấp ủy, tổ 
chức đảng, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách 
nhiệm và trực tiếp phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, 
địa phương mình. Kết quả: Công tác phòng, chống tham nhũng là thước đo năng lực và trách 
nhiệm của người cán bộ đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, Nhà nước, đoàn thể chính 
trị - xã hội. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định mới được ban 
hành, như: Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW, 
ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa 
X); Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê 
khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định số 86-QĐ/TW, 
ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí 
thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; Bộ 
luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin,... tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công 
tác phòng, chống tham nhũng, nhất là ở địa phương, cơ sở. 

Hai là, đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng và thực 
hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong đó, nghiên cứu sửa đổi các quy định của 
pháp luật về giám định tư pháp, bổ sung chế định thu hồi tài sản tham nhũng vào Luật Phòng, 
chống tham nhũng, phục vụ công tác phát hiện, xử lý tham nhũng theo hướng bảo đảm tính 
đồng bộ, cụ thể, theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với thực tiễn của nước ta 
và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; nội luật hóa quy định của Công ước Liên 
hợp quốc về chống tham nhũng phù hợp với Việt Nam. Khẩn trương rà soát, ban hành quy định 
về quản lý cán bộ đảng viên có liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh các dấu 
hiệu sai phạm về kinh tế, tham nhũng, không để bỏ trốn, tẩu tán tài sản. 

Sửa đổi, bổ sung pháp luật về thanh tra, kiểm toán theo hướng tăng tính độc lập, thẩm 
quyền, trách nhiệm của thanh tra Nhà nước, kiểm toán Nhà nước trong việc phát hiện, xử lý, 
kiến nghị xử lý tham nhũng. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Tố cáo, bảo đảm các tố cáo về 
tham nhũng phải được giải quyết kịp thời, tránh tình trạng đùn đẩy, bao che, không giải quyết 
hoặc giải quyết không đúng quy định pháp luật. 

Ba là, đề cao, phát huy và kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, 
chống tham nhũng. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng và Nhà 
nước về phòng, chống tham nhũng với phương châm: Đảng viên phải gương mẫu hơn quần 
chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ càng giữ chức vụ cao càng phải gương 
mẫu. Cần coi trọng biện pháp nêu gương của cán bộ lãnh đạo, cấp trên phải “ngay ngắn” làm 
gương cho cấp dưới; làm cho cán bộ, nhất là những người có chức vụ biết gương mẫu chính là 
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đã kiểm soát được quyền lực, biện pháp căn cơ để phòng, chống tham nhũng. Tăng cường quản 
lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; có cơ chế để cán bộ, đảng viên được giám sát bằng 
nhiều hình thức để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tham nhũng; tăng thẩm quyền và 
trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác của cán bộ cấp dưới quyền để 
kiểm điểm, xác minh, kết luận khi có dấu hiệu tham nhũng. 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải có quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục. Đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức 
tạp, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải chủ động yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo theo 

quy định của Đảng để cho chủ trương xử lý, bảo đảm khẩn trương, đúng quy định của pháp luật. 

Thực tế công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 10 năm cho thấy, chỉ có 918 người 
đứng đầu bị xử lý trách nhiệm, chưa tương xứng với số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát 
hiện, xử lý; trong khi đó, cơ quan điều tra khởi tố 3.337 vụ án/7.789 bị can về hành vi tham 
nhũng. Do đó cần tăng cường xử lý và xử lý thật nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi trực tiếp lãnh 
đạo, chỉ đạo, nhưng không chủ động phát hiện, xử lý trước khi bị các tổ chức, cá nhân khác tố 
cáo, phát hiện, xử lý; nhất là đối với các trường hợp né tránh trách nhiệm, bao che, ngăn cản 
việc phát hiện, xử lý tham nhũng. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp ủy, tổ 
chức đảng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra; giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống 
tham nhũng nói chung, công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án nói riêng; lấy kết quả thực hiện 
các công tác này làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. 

Sớm nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tập thể lãnh đạo, người đứng đầu về sự 
quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, kiên quyết đấu tranh 
chống tham nhũng nhằm phục vụ cho công tác đánh giá cán bộ, trước mắt là cán bộ thuộc diện 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý. 

Bốn là, tăng cường công khai, minh bạch để kiểm soát quyền lực, hạn chế tham nhũng. 
Đây là biện pháp hàng đầu, tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng cho 
thấy: “Yêu cầu về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được 
Luật Phòng, chống tham nhũng quy định, nhưng cụ thể hóa trong pháp luật chuyên ngành trên 
từng lĩnh vực còn hạn chế; việc tổ chức thực thi trong một số lĩnh vực vẫn chưa bảo đảm yêu 
cầu; thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình chưa đồng bộ. Tình trạng lạm dụng 
bảo mật thông tin, thiếu công khai, minh bạch với nhân dân và trong nội bộ vẫn diễn ra ở nhiều 
nơi”. Bên cạnh đó, tình trạng không công khai, lạm dụng yêu cầu bảo mật thông tin để không 
công khai hoặc có công khai nhưng nội dung không cụ thể, thiếu minh bạch, công khai trong 
phạm vi hẹp vẫn diễn ra, nhất là trong hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, trong công tác tổ 
chức cán bộ, tài chính, ngân sách Nhà nước và giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị... gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, là kẽ hở làm nảy sinh 
tiêu cực, tham nhũng. 

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm 
trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chú trọng khâu thi hành án; kịp thời xác minh, truy 
tìm, nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt do hành vi tham nhũng. Tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo xử lý dứt điểm, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng 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; 

các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo xử lý. 
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Sáu là, tăng cường trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong giám sát 
phòng, chống tham nhũng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội, nhất là vai trò, trách nhiệm 
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, ban thanh tra nhân dân và các cơ quan 
thông tin đại chúng trong phát hiện tham nhũng. Khuyến khích, động viên và có các giải pháp 
phù hợp để người dân tích cực phản ánh, tố giác tham nhũng. Đồng thời, bảo vệ, khen thưởng 
xứng đáng người dũng cảm tố cáo hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả 
thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ, 
vu khống, hãm hại người khác. 

Bảy là, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, nhất là các 
hoạt động tương trợ tư pháp. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tăng 
cường đối thoại với các nước và các tổ chức quốc tế trong phòng, chống tham những; nâng cao 
hiệu quả tương trợ tư pháp hình sự với các nước trong phát hiện, xử lý tội phạm về tham nhũng 
có yếu tố nước ngoài; đẩy nhanh việc ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp, các thỏa thuận 
pháp lý với các nước, đặc biệt là các nước có mối quan hệ gần gũi về mặt ngoại giao, kinh tế, 
văn hóa với Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên trong việc thực thi Công 
ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. 

 

                                                                                     TS. Nguyễn Xuân Trường  
                                                                  Phó Vụ trưởng Vụ 1, Ban Nội chính Trung ương 

                                                                                (Tạp chí Báo cáo viên số 9 - Tháng 9/2017)                                                         
 

 
 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG PHÁT HIỆN, XỬ LÝ  

TỘI PHẠM THAM NHŨNG VỀ KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 
 

1. Công tác phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng về kinh tế thời gian qua 
Thời gian qua, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước liên quan trực tiếp đến công tác 

phát hiện, xử lý tham nhũng được các cơ quan chức năng tham mưu khẩn trương xây dựng, 
trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, nhất là 
giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có 
những chuyển biến tích cực. Số vụ việc, đối tượng liên quan đến tham nhũng được phát hiện 
qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tăng so với các năm trước. Nhiều vụ án tham 
nhũng về kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được tháo gỡ, tiến độ điều 
tra, truy tố được đẩy nhanh. Các vụ án trọng điểm được xét xử nghiêm minh có tác dụng răn đe, 
giáo dục, phòng ngừa, tạo sự đồng tình của xã hội. Đáng chú ý là 08 vụ án trọng điểm được Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử trước Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận toàn xã hội tại các địa 
phương trong toàn quốc. 

Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trong năm 2015, 
cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 191 vụ/444 bị can; viện kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 
295 vụ/704 bị can; tòa án nhân dân các cấp đã xét xử sơ thẩm 253 vụ/531 bị cáo. Riêng quý 
I/2016, cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân đã khởi tố mới 39 vụ, 70 bị can về hành 
vi tham nhũng. 

Tuy nhiên, công tác phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng về kinh tế hiện nay tiếp tục đặt 
ra nhiều vấn đề cấp bách cần tập trung nghiên cứu, có biện pháp tháo gỡ quyết liệt nhàm đáp 
ứng yêu cầu thực tế đòi hỏi. Trong đó nổi bật là: 
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Một là, tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài vẫn tiếp tục diễn ra phổ biến và có xu 
thế lan rộng, phát triển. 

Thực tiễn công tác đấu tranh chống tội phạm tham nhũng trong thời gian gần đây cho 
thấy: Tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài gia tăng về số vụ và tính chất nghiêm trọng, 
đặc biệt là thiệt hại về tài sản ngày một lớn, sự liên kết, móc nối giữa các đối tượng trong và 
ngoài nước, mang tính chất quốc tế ngày càng chặt chẽ hơn để thực hiện hành vi phạm tội. 

Hai là, “lợi ích nhóm” trong lĩnh vực kinh tế là nhân tố làm gia tăng tội phạm tham nhũng 
về kinh tế; tính có tổ chức của tội phạm tham nhũng về kinh tế ngày càng rõ nét. 

Biểu hiện của lợi ích nhóm trong lĩnh vực kinh tế theo nhiều cấp độ: Từ xây dựng chính 
sách, cơ chế đến chương trình, dự án. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý tạo các doanh nghiệp 
“sân sau”, liên kết, móc nối giữa người trong cơ quan Nhà nước với các đối tượng ngoài xã hội, 
lợi dụng cơ chế “xin - cho” những hạn chế, sơ hở để chạy cơ chế, chính sách, chạy dự án... 
nhằm trục lợi. Nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan, người có thẩm quyền móc nối với nhau, 
tạo thành nhóm lợi ích để xây dựng các dự án, chủ trương đầu tư, thông qua đó để trục lợi, ăn 
chia phần trăm mà không chú trọng tới việc lấy mục tiêu, hiệu quả đầu tư làm trọng, miễn là 
bản thân mình được hưởng lợi nhiều là được. Qua một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức 
tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm được phát hiện, xử lý trong thời gian gần đây cho thấy 
tính có tổ chức của tội phạm tham nhũng về kinh tế ngày càng rõ nét. 

Ba là, các biểu hiện, nguy cơ tham nhũng về kinh tế trong các tập đoàn, tổng công ty nhà 
nước tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Tham nhũng xảy ra nhiều và ngày càng trở nên phổ biến ở các doanh nghiệp Nhà nước 
với những biểu hiện, nguy cơ như: Nâng giá trị hợp đồng để chia chác, nâng giá mua nguyên 
vật liệu để hưởng chênh lệch; lợi dụng việc cổ phần hóa doanh nghiệp, những sơ hở trong quá 
trình thoái vốn để tham nhũng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn chi tiêu sai quy định; thực hiện chế 
độ lương, thưởng không đúng; lập các công ty “sân sau”, dựa vào vị trí, quan hệ của mình trong 
các doanh nghiệp Nhà nước để trục lợi; tham nhũng thông qua việc dùng tiền công quỹ của 
doanh nghiệp trái quy định; đầu tư ngoài ngành chính của tập đoàn, gây thất thoát tài sản của 
Nhà nước, có biểu hiện trục lợi, tham nhũng; tham nhũng trong quản lý sử dụng đất đai, nhà 
xưởng và tài nguyên được giao quản lý; “lobby” chính sách nhằm tạo ra những cơ chế đặc thù, 
lợi ích cục bộ cho một nhóm người hoặc bản thân doanh nghiệp mình nhưng đã trực tiếp gây 
thiệt hại cho lợi ích chung của tổ chức, doanh nghiệp khác và của Nhà nước. 

Bốn là, nhiều hạn chế, vướng mắc về cơ chế chính sách, pháp luật trong phát hiện, xử lý 
tội phạm tham nhũng về kinh tế cần được đẩy nhanh. Việc khắc phục, tháo gỡ, như chưa có chế 
tài cụ thể, đủ mạnh buộc các đối tượng liên quan phải thực hiện kết luận thanh tra; thiếu chế tài 
đối với cơ quan điều tra khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về tiếp nhận, 
giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố về tham nhũng; chưa quy định thời gian 
phải cử giám định viên và chế tài đối với cơ quan né tránh, từ chối cử giám định viên; quy định 
trong nhiều trường hợp cơ quan điều tra chỉ được cung cấp tài liệu, chứng cứ khi đã có quyết 
định khởi tố vụ án... Một số quy định của pháp luật liên quan tới việc thu hồi tài sản tham 
nhũng, khen thưởng và bảo vệ người tố cáo tham nhũng chưa đầy đủ, còn có khó khăn, vướng 
mắc trong tổ chức thực hiện hoặc chưa đủ sức răn đe đối với hành vi tham nhũng. 

Năm là, hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động phát hiện, xử lý tội phạm tham 
nhũng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng vẫn gặp khó khăn, vướng mắc. Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Bộ Chính trị thành lập, chịu trách nhiệm trước Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống 
tham nhũng trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, do mới được thành lập (tháng 01/2013) nên 
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không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc ban đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; 
một số quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực 
của Ban Chỉ đạo chưa cụ thể, rõ ràng. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
nhất là người đứng đầu, chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử 
lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; thậm chí ngại “va chạm” “bệnh thành tích” 
và sợ trách nhiệm. Tuy có nhiều tiến bộ đáng kể, nhưng các cấp ủy, tổ chức đảng vẫn chưa huy 
động được sự tham gia tích cực, mạnh mẽ của các cơ quan thông tin đại chúng và của người dân 
vào công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phát 
hiện, xử lý, kiến nghị xử lý tham nhũng, trước hết là các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện 
công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý tố cáo, tố giác, tin báo tội phạm, điều tra, truy tố, 
xét xử, thi hành án còn có những điểm chưa hợp lý như: Thẩm quyền xử lý của cơ quan thanh 
tra còn chưa tương xứng với nhiệm vụ; tính độc lập tương đối trong hoạt động của kiểm toán 
Nhà nước chưa rõ; mô hình tổ chức điều tra hình sự còn chưa phù hợp với thực tiễn... Cơ sở vật 
chất, phương tiện làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị này còn chưa tương xứng với chức 
năng, nhiệm vụ được giao; trong khi đó, đối tượng tham nhũng có những thủ đoạn tinh vi, áp 
dụng công nghệ cao, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và với các tổ chức, đối tượng ở nước 
ngoài. 

Không ít cán bộ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp phát hiện, xử lý 
kiến nghị xử lý tham nhũng (như thanh tra viên, kiểm toán viên, điều tra viên, kiểm sát viên, 
thẩm phán, chấp hành viên...) còn hạn chế về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, tinh thần 
quyết tâm và bản lĩnh công tác; một số còn tiêu cực, bao che cho người tham nhũng, thậm chí 
bản thân cũng tham nhũng. 

Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp phát hiện, 
xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng với nhau và với các cơ quan, tổ chức khác có lúc, có nơi chưa 
chặt chẽ, như: Phối hợp trong việc xử lý tố giác, tin báo tội phạm; phối hợp trong việc chuyển 
các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện được qua công tác thanh tra, kiểm toán đến 
cơ quan tiến hành tố tụng để xem xét, xử lý về hình sự; phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố 
tụng trong đánh giá chứng cứ, xác định tội danh; phối hợp trong công tác giám định tư pháp... 

2. Một số giải pháp 
Từ thực tế nêu trên, trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, tập trung thực hiện đồng 

bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tội phạm tham 
nhũng về kinh tế, trong đó trọng tâm là: 

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính nguy 
hiểm, hậu quả, tác hại và những diễn biến mới về phương thức, thủ đoạn thực hiện của tội phạm 
tham nhũng về kinh tế trong giai đoạn hiện nay; trước hết nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 
cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 
tham nhũng. Bí thư cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm và trực tiếp phụ trách công tác phòng chống tham nhũng 
trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng là 
thước đo tư cách, phẩm chất, năng lực và trách nhiệm của người cán bộ đứng đầu các cấp ủy, tổ 
chức đảng, cơ quan Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội. 

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính 
sách, pháp luật phục vụ công tác phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng về kinh tế theo hướng 
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bảo đảm tính đồng bộ, cụ thể, theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với thực tiễn 
của nước ta và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Quy định đồng bộ, thống nhất các hành vi tham nhũng trong Bộ luật Hình sự, Luật Phòng, 
chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; quy định cụ thể trách 
nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trong phát hiện, xử 
lý hành vi tham nhũng; nội luật hóa quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham 
nhũng phù hợp với Việt Nam. 

Sửa đổi, bổ sung pháp luật về thanh tra, kiểm toán theo hướng tăng tính độc lập, thẩm 
quyền, trách nhiệm của thanh tra Nhà nước, kiểm toán Nhà nước trong việc phát hiện, xử lý, 
kiến nghị xử lý tham nhũng; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan thanh tra Nhà nước, kiểm 
toán Nhà nước trong việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu, tội phạm sang cơ quan điều tra và 
trách nhiệm của cơ quan điều tra trong việc thông báo kết quả điều tra, xử lý những vụ việc đó. 

Hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp theo hướng quy định cụ thể những trường hợp 
bắt buộc phải giám định; thời hạn cử giám định viên; trách nhiệm của cơ quan trưng cầu giám 
định, tổ chức và người giám định, cơ quan và người đánh giá, sử dụng kết luận giám định; tính 
độc lập trong giám định; trình tự, thủ tục giám định; kết luận giám định và những vấn đề khác 
về giám định tư pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định tư 
pháp phục vụ việc giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế. 

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Tố cáo, bảo đảm các tố cáo về tham nhũng phải được 
giải quyết kịp thời, tránh tình trạng đùn đẩy, bao che, không giải quyết hoặc giải quyết không 
đúng quy định pháp luật; tăng cường và nâng cao hiệu quả các biện pháp bảo vệ người tố cáo. 

Thứ ba, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ tham mưu cho cấp ủy, tổ chức 
đảng và cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng. 
Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng theo 
hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, đổi mới phương 
thức hoạt động; sàng lọc, củng cố, bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường cơ 
sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng hiện 
nay. Có chế độ đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ, công chức trong các đơn vị chuyên trách chống 
tham nhũng. 

Thứ tư, tăng cường chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng 
trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham 
nhũng. Trước mắt cần tập trung theo dõi; đôn đốc; rà soát, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, 
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ban hành văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, 
xử lý các vụ việc tham nhũng kinh tế thuộc diện theo dõi chỉ đạo, đôn đốc, chỉ đạo xử lý của 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương và các tỉnh 
ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. 

Thứ năm, tập trung xác minh, điều tra làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật 
các vụ việc, vụ án tham nhũng, trọng tâm là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư 
luận xã hội quan tâm với nguyên tắc: Tích cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu xử lý đến đó, 
không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai; có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, điều 
tra; kết luận có tội phạm thì phải truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Khắc phục 
tình trạng hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm nhưng chỉ xử lý kỷ luật, hành chính, kinh tế 
mà không chuyển sang các cơ quan tiến hành tố tụng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp 
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luật. Xử lý nghiêm minh những cán bộ tiếp tay, bao che, không xử lý, cản trở việc phát hiện, xử 
lý tham nhũng, không tích cực thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng. 

Trong xử lý tham nhũng phải chú trọng xác minh tài sản của người có hành vi tham nhũng 
nhằm bảo đảm thu hồi tối đa tài sản tham nhũng và tịch thu tài sản do tham nhũng mà có; áp 
dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm 
toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 

Thứ sáu, tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là 
việc xử lý tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài; đẩy nhanh việc ký kết các hiệp định 
tương trợ tư pháp, các thỏa thuận pháp lý với các nước; phối hợp chặt chẽ với các quốc gia 
thành viên trong việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. 

 

                                                              TS. Nguyễn Xuân Trường  
                            Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, Ban Nội chính Trung ương 

                                                          (Tạp chí Báo cáo viên số 6 - Tháng 6/2016)                                                                                              
 

 
  

ĐỂ LÃNG PHÍ PHẢI LỘ DIỆN TRƯỚC ÁNH SÁNG PHÁP LUẬT 
 

Lâu nay, chúng ta hay 
nhắc tới cụm từ “tham 
nhũng, lãng phí”, chúng 
được ví như đôi bạn thân, 
tuy nhiên tham nhũng thì 
có thể “điểm mặt chỉ tên”, 
còn lãng phí lại rất vô hình, 
khó định tính, định trách 
nhiệm… 

Thủ tướng Chính phủ 
vừa ban hành Chương trình 
tổng thể của Chính phủ về 
thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí năm 2017. Theo đó, 
người đứng đầu Chính phủ 
yêu cầu giảm tần suất tổ 
chức lễ hội, ngày hội sử dụng 
ngân sách Nhà nước, nhất là 
những lễ hội có quy mô lớn. 
Cắt giảm 100% việc tổ chức 
lễ động thổ, lễ khởi công, 
khánh thành các công trình 
xây dựng cơ bản, trừ các 
công trình quan trọng quốc 
gia, công trình dự án nhóm 
A, công trình có ý nghĩa 
quan trọng về kinh tế, chính 

trị, văn hóa - xã hội của địa 
phương. 

Thủ tướng cũng yêu 
cầu hạn chế mua sắm xe ô tô 
(trừ xe ô tô chuyên dùng) và 
trang thiết bị đắt tiền; thu hồi 
100% nhà công vụ sử dụng 
không đúng mục đích, không 
đúng đối tượng, đối tượng 
hết thời gian sử dụng nhà 
công vụ theo quy định. Tiếp 
tục thực hiện nghiêm quy 
định của Chính phủ về tinh 
giản biên chế, đảm bảo đạt 
chỉ tiêu giảm 1,5 đến 2% 
biên chế công chức, biên chế 
sự nghiệp được giao năm 
2015. 

Trước đó, tuyên thệ 
trước Quốc hội, Thủ tướng 
Chính phủ đã nhấn mạnh: 
“Chúng ta cần phải có trách 
nhiệm đối với từng đồng tiền 
thuế của dân, phải sử dụng 
minh bạch, hiệu quả, vì lợi 
ích chung của người dân và 
của toàn xã hội… quyết liệt 
phòng chống tham ô, lãng 

phí và nhũng nhiễu người 
dân”. 

Điều này cho thấy 
quyết tâm mạnh mẽ của 
người đứng đầu Chính phủ 
trong tăng cường hiệu lực, 
hiệu quả quản lý Nhà nước 
trong thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trên nhiều 
phương diện: Quản lý, sử 
dụng tài sản công; quản lý 
đầu tư xây dựng các dự án sử 
dụng ngân sách Nhà nước, 
tiền, tài sản Nhà nước; tinh 
giản biên chế; đơn giản hóa 
các thủ tục hành chính… 

Tuy Luật Thực hành, 
tiết kiệm chống lãng phí sửa 
đổi có hiệu lực được gần 3 
năm, nhưng vẫn chưa ngăn 
chặn được tình trạng lãng phí 
trên nhiều lĩnh vực. Thực tế 
cho thấy, tình trạng lãng phí 
trong đầu tư công là rất 
nghiêm trọng. 

Cử tri, người dân 
không khỏi xót xa trước 
nhiều dự án, công trình ngàn 
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tỷ được đầu tư xây dựng từ 
những đồng tiền thuế mồ hôi 
nước mắt của người dân nay 
để hoang hóa, dở dang, kém 
hiệu quả như: Nhà máy đạm 
Ninh Bình đầu tư với số vốn 
12.000 tỷ đồng, 4 năm đi vào 
hoạt động mỗi năm lỗ gần 
2.000 tỷ đồng. Hay dự án mở 
rộng Nhà máy gang thép 
Thái Nguyên giai đoạn 2 trên 
8.000 tỷ đồng vẫn chưa hoạt 
động sau 10 năm triển 
khai… 

Thêm vào đó, khởi 
công, động thổ, họp hành 
tràn lan; mua sắm ô tô, xây 
trụ sở hoành tráng trong khi 
ngân sách còn khó khăn cũng 
gây lãng phí nhiều thời gian, 
ngân sách Nhà nước… 

Chỉ cần làm phép tính 
nhẩm, nếu mỗi năm hạn chế 
được một vài đại dự án “đắp 
chiếu” hay việc  xây dựng 
các trụ sở hoành tráng thì có 
thể xóa đói, giảm nghèo 
được cho không ít địa 
phương khó khăn; đầu tư các 
điểm trường, trạm xá cho các 
huyện nghèo… 

Đó là chưa kể tới lãng 
phí trong chính sách với các 
văn bản pháp luật chưa ra 
đời đã “chết yểu” hoặc ra đời 

nhưng không mang tính khả 
thi; hay lãng phí thời gian, 
ngân sách Nhà nước khi phải 
trả tiền lương cho một số đội 
ngũ cán bộ công chức “sáng 
cắp ô đi, tối cắp ô về’’. Quả 
thật sự lãng phí này là rất 
khó cân đo, đong đếm…! 

Ở đây, đôi khi ranh giới 
giữa lãng phí và tham nhũng 
lại rất mong manh! Tham 
nhũng thì có thể “điểm mặt, 
chỉ tên” và bị coi là tội phạm 
nhưng lãng phí thì lại rất vô 
hình, khó định lượng, dường 
như chỉ bị coi là khuyết 
điểm, trong khi thực tế lãng 
phí nhiều trường hợp gây 
hậu quả và thiệt hại lớn hơn 
rất nhiều. 

Mặc dù Luật Thực 
hành, tiết kiệm chống lãng 
phí sửa đổi đã quy định trách 
nhiệm người đứng đầu để 
xảy ra tình trạng lãng phí 
nhưng thực tế như đại biểu 
Quốc hội  Bùi Mạnh Hùng 
(Bình Phước), Lê Như Tiến 
(Quảng Trị) nói trên diễn đàn 
Quốc hội: “Tôi chưa thấy ai 
bị kỷ luật, bị sa thải vì lãng 
phí”. Đây cũng là thách thức 
không nhỏ trong việc  thực 
hiện các mục tiêu của 
chương trình trên. 

Người đứng đầu Chính 
phủ đã tỏ rõ quyết tâm, vấn 
đề còn lại là sự vào cuộc 
quyết liệt, sự nêu gương, 
chuyển mình của các bộ, 
ngành, địa phương, cơ quan, 
tổ chức trong tổ chức thực 
hiện mục tiêu đặt ra.  

Theo đó, để ngăn ngừa 
lãng phí, trước hết phải có hệ 
thống pháp luật kín kẽ, chính 
sách rõ ràng, với chế tài 
mạnh để “trói” được trách 
nhiệm của các tổ chức, cá 
nhân gây lãng phí; đưa thứ 
được xem là “vô hình” hay 
“căn bệnh trên trời” như lãng 
phí phải lộ diện trước ánh 
sáng pháp luật, công lý. 

Cùng với việc tinh 
giảm bộ máy biên chế, nâng 
cao năng lực, trách nhiệm 
của đội ngũ cán bộ công 
chức, nhất là trách nhiệm 
người đứng đầu các cấp cũng 
cần phải có cơ chế  giám sát 
thiết thực, hiệu quả hơn. Có 
như vậy, chúng ta mới có thể 
hy vọng diệt tận gốc loại 
“virus” mang tên “lãng phí”! 

 

Thu Hằng 
(dangcongsan.vn 
Ngày 11/4/2017)

 

 
 

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG: KHÔNG CÓ TRỞ NGẠI, SỨC ÉP NÀO… 
 

Ngày 31/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
đã tiến hành Phiên họp thứ 12. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì. 

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trong 6 tháng đầu 
năm 2017, cùng với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục 
được đẩy mạnh, tiến triển theo chiều sâu, mang lại những kết quả rõ nét, đồng bộ hơn, 
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đồng thời đã chú ý khắc phục hạn chế ở các bộ, ngành, địa phương. Hầu hết các công 
việc, chương trình kế hoạch đã đề ra đều được triển khai thực hiện nghiêm túc; các cơ 
quan phối hợp nhịp nhàng, vào cuộc quyết liệt hơn. Công tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng đã được tiến hành bài bản, có chương trình kế hoạch, phân công phân nhiệm 
rõ ràng, rõ đến đâu làm đến đó, huy động sức mạnh toàn dân, cả hệ thống chính trị vào 
cuộc, tạo thành phong trào, xu thế và điều quan trọng là qua đó rút ra những kinh nghiệm 
quý. Chúng ta đã hết sức coi trọng cả phòng và chống, trong đó có việc thông qua Bộ luật 
Hình sự; Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành văn bản về kiểm tra giám sát, kê khai tài sản; 
đồng thời tập trung thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức 
cá nhân để xảy ra sai phạm. 

Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại trong khâu phát hiện, giám định, điều tra; tiến độ 
xét xử còn chậm, chưa đạt yêu cầu; khâu thu hồi tài sản đã được chú ý nhưng số lượng 
tài sản thu hồi được còn ít. So với Trung ương, ở các địa phương đã có chuyển biến trong 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhưng chưa mạnh mẽ. Một số trường hợp xử lý 
hành chính chậm, chưa đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng; có ý kiến cho rằng mức xử lý 
còn nhẹ. 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư chỉ rõ cần nghiêm túc triển khai Bộ luật 
Hình sự, các văn bản, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy định của Chính phủ về 
kiểm tra giám sát, kê khai tài sản; chú ý khâu phát hiện, giám định, thu hồi tài sản; bảo 
đảm thực thi pháp luật, đồng thời với tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật; 
cần tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí, bảo đảm tính công khai và phát huy vai 
trò của báo chí tham gia giám sát. Tuy nhiên, báo chí cũng cần thông tin đúng, chuẩn xác, 
góp phần thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời đấu tranh phản bác 
những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bịa đặt. Báo chí là “thanh bảo kiếm” để chữa lành 
những vết thương. Sắp tới, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng phải tiếp tục 
được tăng cường, quyết liệt hơn, hiệu quả cao hơn, không có trở ngại nào, sức ép nào... 

Tại phiên họp này, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã thống nhất nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm. Trong đó Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xác 
minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí 
Việt Nam (PVC); Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; giai đoạn II vụ án Hà Văn 
Thắm; giai đoạn II vụ án Vũ Quốc Hảo; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ 
việc nêu trong Kết luận thanh tra dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ; dự 
án xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol Dung Quất; đưa ra truy tố, xét xử một số vụ án 
khác thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi đôn 
đốc... 

 

                                                                                                             T.B/TTX 
                                                                                                   (Báo Giáo dục - Ngày 02/8/2017) 
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CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM  

CẦN DỰA VÀO DÂN THÔNG QUA VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ VÀ DƯ LUẬN XÃ HỘI 
 

Cần dựa vào dân, tin cậy nhân dân 
Trước hết, cần thấy rằng, trong xã hội còn phân biệt lợi ích và tồn tại Nhà nước thì quan 

liêu và tham nhũng là hiện tượng tất yếu có tính phổ biến của Nhà nước, ở mọi quốc gia. Vậy 
chống tham nhũng chắc chắn cần bắt đầu từ việc chống lạm dụng quyền lực. Bởi lạm dụng 
quyền lực dẫn đến tha hóa quyền lực; tha hóa quyền lực chắc chắn đi đến tha hóa chế độ xã hội 
và sụp đổ. Mọi thể chế Nhà nước trong lịch sử sụp đổ chủ yếu do nguyên nhân này. 

Đối với các thể chế Nhà nước phương Tây (khái niệm dùng để chỉ các nước phát triển), 
người ta chống lạm dụng quyền lực bằng tổ chức cơ cấu quyền lực Nhà nước thông qua thuyết 
tam quyền phân lập của Montesquieu (1689 - 1755) và xây dựng nền pháp trị trên nền tảng xã 
hội dân chủ theo học thuyết Rousseau (1712 - 1778). Về khung lý thuyết, tổ chức quyền lực của 
Nhà nước pháp quyền tư sản là vậy, nhưng trong thực tế lại có nhiều mô hình cấu trúc quyền 
lực đa dạng khác nhau do hoàn cảnh, môi trường văn hóa và trình độ phát triển của mỗi nước.  

Tuy nhiên, đó cũng chưa phải là mô hình lý tưởng trong tổ chức quyền lực Nhà nước và 
cũng chưa phải là phép nhiệm màu để tiệt trừ lạm dụng quyền lực và tham nhũng. Mô hình 
Singapore phát triển trong hơn nửa thế kỷ qua cho thấy điều đó. Với một đảng cầm quyền, đứng 
đầu là Lý Quang Diệu, họ đã biến quốc đảo này từ một làng chài nghèo xơ xác, đến nước ngọt 
cũng phải đi mua, thành một quốc gia giàu có phát triển, được cả thế giới ngưỡng mộ.  

Đặc trưng quan trọng nhất của thể chế chính trị Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam 
chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, có phân chia tam quyền (quyền 
lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp) nhưng không phân lập giữa ba nhánh quyền ấy; 
mà cả ba nhánh quyền đều đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất và cầm quyền duy nhất của Đảng, 
lấy học thuyết Mác - Lênin làm nền tảng lý luận và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho 
mọi hoạt động của mình. Do đó, sự mạnh yếu hay suy vong của Nhà nước và đất nước đều phụ 
thuộc vào năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. 

Lịch sử Việt Nam đã chứng minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã hơn một lần khẳng định 
rằng, nhân dân các tầng lớp và các dân tộc Việt Nam luôn luôn tin tưởng vào Đảng. Do đó, Đại 
hội VI của Đảng đã khẳng định, “lấy dân làm gốc”; Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định 
“dân là gốc”. Nhân dân luôn luôn đúng và luôn luôn tin vào Đảng và Đảng, Nhà nước luôn tin 
cậy vào dân. Tin cậy là vừa tin vào dân vừa biết cậy nhờ vào dân mới làm nên nghiệp lớn. 

Những xung đột giữa nhân dân và chính quyền địa phương gần đây trong cưỡng chế thu 
hồi đất, cũng như các luồng ý kiến của nhân dân và dư luận xã hội về những sự kiện và vấn đề 
bức xúc thời gian qua đã minh chứng điều đó. 

Thông qua báo chí - truyền thông và dư luận xã hội 
Ở Việt Nam, ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân có thể được thể hiện qua các 

thiết chế tổ chức trong hệ thống chính trị, trước hết là thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
qua dư luận xã hội với vai trò khởi nguồn, thể hiện của báo chí - truyền thông. Các thiết chế 

VAI TRÒ CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH  
VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ 
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trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là thiết chế chính thức trong hệ thống chính trị, mặc dù luôn 
được quan tâm để phát huy, nhưng hiệu quả hoạt động chống tham nhũng thì còn nhiều vấn đề. 
Báo chí Việt Nam theo quan điểm của Đảng và Nhà nước, theo luật định là cơ quan ngôn luận 
của tổ chức trong hệ thống chính trị. Cho nên, báo chí - truyền thông không chỉ là cơ quan ngôn 
luận, là công cụ tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, mà còn là thiết chế kiến tạo xã hội. Với tư 
cách là thiết chế chính thức, báo chí lại có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối với thiết chế 
phi chính thức là dư luận xã hội trong quá trình thể hiện, biểu đạt và truyền dẫn ý kiến, nguyện 
vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nói cách khác, báo chí - truyền thông có vai trò đặc 
biệt trong quá trình khởi nguồn, thể hiện, lan truyền, định hướng và điều hòa dư luận xã hội. 
Như vậy, thiết chế báo chí và dư luận xã hội kết nối với nhau có thể tạo thành sức mạnh mềm; 
và sức mạnh mềm này người ta gọi là quyền lực thứ tư - là sức mạnh có vai trò hết sức quan 
trọng trong can thiệp và giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội đang xảy ra. Như vậy, về bản 
chất, sức mạnh quyền lực thứ tư chính là sức mạnh quyền lực của nhân dân. 

Do đó, Đảng và Nhà nước tin cậy vào dân, tức là tin cậy và dựa vào mối quan hệ báo chí - 
truyền thông và dư luận xã hội. Ở đây, cần phân biệt dư luận xã hội với dư luận và dư luận báo 
chí - truyền thông. 

Dư luận xã hội là dư luận của nhóm xã hội lớn (như nông dân, công nhân, thanh niên, sinh 
viên,...) của cư dân một vùng, miền hay cả nước. Cơ sở hình thành dư luận xã hội là lợi ích cơ 
bản và cấp bách của nhóm xã hội lớn trên cơ sở tác động của các sự kiện và vấn đề thời sự đã và 
đang diễn ra, chủ yếu do báo chí - truyền thông khởi nguồn, truyền dẫn và thể hiện. Trong dư 
luận xã hội thông thường bao gồm nhiều luồng ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, 
nhưng bao giờ cũng có luồng ý kiến chiếm ưu thế và đại diện cho lợi ích đông đảo nhân dân hay 
nhóm xã hội lớn. Do đó, dư luận xã hội bao giờ cũng đúng. 

Còn dư luận là khái niệm nói chung chỉ ý kiến, bàn tán, xôn xao của nhóm nhỏ hay đám 
đông nào đó, thường diễn ra trên phạm vi hẹp, trong thời gian ngắn, xuất hiện và tự mất đi, tự 
trôi qua và không đại diện cho lợi ích xã hội hay nhóm xã hội lớn. 

Dư luận báo chí - truyền thông là do báo chí - truyền thông tạo ra thông qua việc xã hội 
hóa các sự kiện, vấn đề thời sự. Dư luận báo chí - truyền thông phụ thuộc vào bản chất và mối 
quan hệ của sự kiện thông tin với các mối quan hệ lợi ích đang hiện hữu. Dư luận báo chí - 
truyền thông có thể đúng và có thể sai, vì nó phụ thuộc vào nguồn tin và tính chất của sự kiện 
thông tin. Dư luận báo chí - truyền thông có thể trở thành dư luận xã hội khi các sự kiện và vấn 
đề do báo chí - truyền thông thông tin phản ánh lợi ích cơ bản và cấp bách của nhóm xã hội lớn, 
được đông đảo cư dân quan tâm. 

Người Việt bao đời đã đúc kết nên câu “Miệng thế nhọn hơn chông mác nhọn” để nói lên 
vai trò và sức mạnh của dư luận xã hội, tức là vai trò và sức mạnh của đông đảo nhân dân. Do 
đó, Đảng và Nhà nước không phải tìm cội nguồn sức mạnh ở đâu xa để chống tham nhũng - nạn 
nội xâm nan giải, mà nguồn sức mạnh ấy ở ngay trong nhân dân thông qua mối quan hệ với báo 
chí - truyền thông và dư luận xã hội. 

Các thế lực lợi ích nhóm cấu kết để tham nhũng, thậm chí là tội phạm có tổ chức, luôn 
luôn tìm cách che chắn từ hai phía. Phía cơ quan công quyền bảo vệ pháp luật, từ phía báo chí - 
truyền thông và dư luận xã hội. Phía cơ quan công quyền thì dễ che chắn, vì có hệ thống tổ 
chức, có địa chỉ cụ thể và trong môi trường pháp lý chưa đủ mạnh cả răn đe và trừng phạt thì dễ 
cấu kết. Nhưng từ phía báo chí - truyền thông và dư luận xã hội thì “rừng có mạch vách có tai”, 
chẳng biết chỗ nào mà che chắn. 

Từ những kinh nghiệm và triết lý dân gian, truyền thống, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã 
chắt lọc kinh nghiệm và đã xây dựng thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân trong 
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quá trình bảo đảm an ninh trật tự xã hội và an ninh quốc phòng. Nhưng tại sao chúng ta lại chưa 
phát huy tốt mặt trận dân thông qua báo chí - truyền thông và dư luận xã hội để huy động trí tuệ 
và cảm xúc của đông đảo nhân dân vào việc chống tham nhũng? 

Quốc hội Khóa XIV mới thông qua Luật về quyền tiếp cận thông tin ngày 6/4/2016, có 
hiệu lực vào đầu năm 2018, sẽ tạo hành lang pháp lý cho quá trình công khai, minh bạch hóa 
thông tin nhằm gia tăng vai trò báo chí - truyền thông và người dân nói chung trong việc góp 
phần làm lành mạnh hóa các quan hệ kinh tế - xã hội. 

Những vấn đề trên đây thúc đẩy đến luận điểm cho rằng, vai trò của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam không chỉ tập hợp, đoàn kết các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, cũng như 
các công dân Việt Nam nói chung, mà quan trọng hơn là thông qua thiết chế báo chí - truyền 
thông và dư luận xã hội để phát huy vai trò của mình, của nhân dân và hệ thống chính trị trong 
đấu tranh chống tham nhũng - mối quan ngại lớn nhất, bức xúc nhất hiện nay của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân. 

Những hoạt động gần đây của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giám 
sát và thúc đẩy quá trình công khai hóa qua thiết chế báo chí - truyền thông, những kết quả 
thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng là thực tế cho thấy đang nỗ lực thúc đẩy điều đó. 
Như vậy, các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần triển khai thêm một hướng mới: 
Hướng thúc đẩy quá trình công khai hóa trong tiến trình dân chủ hóa, phục vụ đấu tranh chống 
tham nhũng, tiêu cực. Đó là quá trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động tăng cường kết nối 
với thiết chế báo chí - truyền thông trong việc công khai hóa, minh bạch hóa nguồn tin chống 
tham nhũng. Với vai trò trung tâm kết nối khối đại đoàn kết toàn dân và trụ cột đoàn kết sức 
mạnh nhân dân trong môi trường truyền thông số, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần đảm nhận 
vai trò trung tâm và tiên phong cùng với báo chí - truyền thông và dư luận xã hội hình thành sức 
mạnh chống giặc nội xâm - nạn tham nhũng. 

Đó là một trong những phương cách tối ưu để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giúp Đảng, 
Nhà nước thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với nhân dân trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng 
hiện nay. 

  

                                                                                       PGS, TS Nguyễn Văn Dững 
                                                              Trưởng Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
                                                                        (Tạp chí Mặt trận số 166 - 167 tháng 6+7/2017) 

 

 
 

VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
 

Ở nước ta hiện nay, tình trạng tham 
nhũng, lãng phí diễn ra khá phức tạp, đang là 
một thách thức lớn cản trở công cuộc xây 
dựng, phát triển đất nước. Nhận thức rõ tác 
hại của tham nhũng đối với sự phát triển của 
đất nước, Đảng ta luôn xác định cuộc đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề cấp 
bách và thường xuyên.  

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Khóa X tại Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XI đã chỉ rõ: “Phòng 
và chống tham nhũng, lãng phí, thực hành 

tiết kiệm là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu 
dài. Mọi cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân 
dân từ Trung ương đến cơ sở và từng đảng 
viên, trước hết là người đứng đầu phải gương 
mẫu thực hiện và trực tiếp tham gia đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.  

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta 
đã thực hiện nhiều chủ trương, đề ra nhiều 
giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí 
và đã thu được một số kết quả nhất định góp 
phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới 
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đất nước. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng 
vẫn diễn ra nghiêm trọng gây bức xúc trong 
dư luận xã hội đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân 
phải đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng. Trong cuộc đấu tranh này, quần 
chúng nhân dân giữ một vai trò hết sức quan 
trọng. Bởi quần chúng nhân dân là người chủ 
của xã hội, tham gia ngày càng tích cực vào 
công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng các 
quy chế, quy định của đơn vị, địa phương. 
Ngoài ra, nhân dân tham gia tích cực, chủ 
động vào công tác thanh tra nhân dân, góp 
phần quan trọng trong việc phát hiện ra các 
vụ việc tham nhũng, tiêu cực, ổn định tình 
hình cơ sở. Nhân dân cũng tích cực tham gia 
đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước về 
những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội cũng 
như vấn đề có liên quan đến tham nhũng, đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng thông qua 
các cơ quan dân cử. Người dân đã và đang 
tham gia đóng góp ý kiến với Đảng và Nhà 
nước về chủ trương, chính sách, pháp luật; về 
phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của các địa 
phương; góp ý kiến về hoạt động của Hội 
đồng nhân dân các cấp, về lựa chọn ứng cử 
viên Hội đồng nhân dân, về nhân sự đại hội 
đảng, đoàn thể ở cơ sở. Có thể nói, đây thực 
sự là những hoạt động chính trị nhằm mở 
rộng quyền làm chủ cho nhân dân vì vậy đã 
thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham 
gia. Đồng thời, nhân dân cũng tham gia ngày 
càng có hiệu quả vào quá trình giám sát hoạt 
động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân các cấp, của đại biểu Hội đồng nhân dân, 
cán bộ, đảng viên; giám sát kiểm tra việc thu 
chi các quỹ, quản lý và sử dụng đất đai, xây 
dựng và nghiệm thu, quyết toán công trình từ 
nguồn vốn do nhân dân đóng góp. Ngoài việc 
đóng góp ý kiến trực tiếp với cán bộ, đảng 
viên ở các cấp, ngành, người dân còn gửi đơn 
thư đến các cơ quan chức năng, cơ quan 
thông tin báo chí ở Trung ương và địa 
phương góp ý, phát hiện những sai phạm về 
kinh tế, tham nhũng, tiêu cực. Do đó, Đảng 
và Nhà nước ta đã chỉ đạo các cấp, các ngành 

và các đoàn thể quần chúng khẩn trương 
chấn chỉnh, kiện toàn, củng cố công tác tiếp 
dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 
công dân. Đặc biệt hầu hết các cơ quan, đơn 
vị, địa phương đều đã bố trí cán bộ, phương 
tiện, trụ sở tiếp công dân cũng như rà soát, bổ 
sung hoặc xây dựng các quy chế, quy định 
nhằm khắc phục tình trạng gây phiền hà, sách 
nhiễu; phân công lãnh đạo phụ trách; một số 
nơi có hòm thư góp ý để thu thập ý kiến của 
nhân dân.  

Để nâng cao hơn nữa vai trò của quần 
chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng ở nước ta hiện nay, theo 
chúng tôi cần tập trung giải quyết một số vấn 
đề sau:  

Thứ nhất, phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng.  

Muốn thực hiện tốt giải pháp này trước 
hết cần xây dựng và tăng cường mối quan hệ 
mật thiết giữa Đảng với nhân dân trên cơ sở 
hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng phù hợp với yêu cầu phát triển đất 
nước, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, 
nâng cao đời sống nhân dân, nhất là quan tâm 
tới những vấn đề mà công nhân, nông dân, 
đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng 
xa đang gặp nhiều khó khăn. Các tổ chức 
Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên phải 
làm tốt công tác vận động nhân dân ở cơ sở, 
lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết 
khó khăn, xử lý kịp thời các mâu thuẫn trong 
nội bộ nhân dân, điều hòa lợi ích của các 
tầng lớp dân cư, các vùng miền và các lĩnh 
vực.  

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, thiết chế thực hiện dân chủ hóa đời 
sống xã hội, đảm bảo và phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, các cơ quan có trách 
nhiệm phải giải trình, bảo đảm tính minh 
bạch, sự tham gia rộng rãi của nhân dân 
trong quá trình xây dựng trước khi ban hành. 
Một mặt, tôn trọng lắng nghe ý kiến đóng 
góp của nhân dân nhưng phải phân tích mức 
độ đúng, sai của những ý kiến đó; mặt khác, 
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phải bảo vệ người đã có ý kiến phát hiện 
những sai trái của cán bộ, công chức.  

Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, 
đoàn thể phải làm tốt công tác tuyên truyền 
các quy định của pháp luật về đấu tranh, 
phòng, chống tham nhũng và tác hại của 
tham nhũng đến sự phát triển của xã hội để 
mọi người dân hiểu rõ. Trên cơ sở đó, mọi 
người ý thức được trách nhiệm của mình 
trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.  

Thứ hai, phát huy vai trò giám sát của 
các đoàn thể nhân dân.  

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của các tổ chức đoàn thể; khắc 
phục tình trạng hành chính hóa, công chức 
hóa, quan liêu, xa dân; hướng mạnh công tác 
về cơ sở nắm chắc tình hình quần chúng; chủ 
động phối hợp giải quyết những vấn đề bức 
xúc trong nhân dân; kịp thời tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền giải quyết, xử lý trên cơ 
sở phù hợp với quy định của pháp luật và đáp 
ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.  

Bên cạnh đó, cần kiện toàn ban thanh 
tra nhân dân ở cơ sở để tổ chức này thực sự 
là nơi tập hợp quần chúng ở xã, phường, thị 
trấn và các cơ quan hành chính sự nghiệp, 
các tổ chức kinh tế - xã hội trong công tác 
giám sát việc thực thi chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước tại cơ sở. Cần nâng 
cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban 
thanh tra nhân dân trong giám sát hoạt động 
của chính quyền nói chung và trong thực 

hiện quy chế dân chủ, đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng nói riêng.  

Thứ ba, tăng cường công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân 
dân.  

Một trong những nguyên nhân dẫn đến 
tệ tham nhũng là do cơ chế, chính sách, pháp 
luật còn nhiều sơ hở, thiếu đồng bộ. Một số 
văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng 
được yêu cầu phát triển kinh tế thị trường, có 
lúc trở thành lực cản của quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội, tạo ra kẽ hở để cán bộ công 
chức lách luật, làm trái pháp luật vì nhiều 
mục đích khác nhau khiến cho tình trạng 
tham nhũng ngày càng gia tăng. Chính vì thế 
cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật phù hợp với yêu cầu trách nhiệm, 
thẩm quyền của các cấp, các ngành, các địa 
phương trên mọi lĩnh vực. Tăng cường rà 
soát, hoàn thiện thể chế chính sách, quy định 
trong quản lý. Xây dựng một hệ thống văn 
bản hướng dẫn chi tiết, thực hiện một cách 
đồng bộ phù hợp với thực tế làm cho cán bộ 
công chức “không dám tham nhũng”, “không 
thể tham nhũng”, nhằm phòng, chống tham 
nhũng có hiệu quả như Đại hội XI của Đảng 
đã chỉ rõ, cần phải “đẩy mạnh, nâng cao hiệu 
quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí để thực sự ngăn chặn, đẩy lùi 
được tệ nạn này”. 

 

thanhtravietnam.vn 

 

 
 

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 
 

Việt Nam xác định tham nhũng là quốc nạn, nên ngay khi ra đời từ 1945 đến nay, Việt 
Nam đã chú trọng ban hành và từng bước hoàn thiện pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho cuộc chiến 
chống tham nhũng. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tham nhũng hiện nay vẫn 

còn một số hạn chế, bất cập sau đây: 

- Quy định về việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức: Một số lĩnh 
vực, hoạt động chưa được pháp luật quy định cụ thể việc công khai; minh bạch. Các biện pháp 
chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định về công khai minh bạch còn thiếu. 

- Quy định về việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng hiện hành chưa quy định đầy đủ trách nhiệm và các chế tài để xử lý các trường hợp 
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ban hành quy định về chế độ, định mức tiêu chuẩn không phù hợp với thực tế. Một số quy định 
về chế độ, định mức tiêu chuẩn ban hành sửa đổi, bổ sung còn chậm. 

- Quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; việc chuyển đổi vị trí 
công tác của cán bộ, công chức, viên chức:  

+ Về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp: Còn thiếu quy định về bắt buộc phải 
công khai, minh bạch và cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử và quy tắc đạo 
đức nghề nghiệp. Hình thức, biện pháp xử lý vi phạm trong thực hiện quy tắc ứng xử và quy tắc 
đạo đức nghề nghiệp chưa đủ răn đe nên vi phạm còn phổ biến. 

+ Quy định về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng: Còn thiếu cơ chế để kiểm soát 
được việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng. Quy định về xử lý vi phạm quy định về 
tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng còn thiếu và chưa đủ nghiêm. 

+ Quy định về việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức: Còn thiếu 
quy định về các trường hợp không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, 
viên chức. Quy định thời gian chuyển đổi vị trí công tác là ba năm không phù hợp với trường 
hợp cán bộ, công chức được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ. 

- Quy định về minh bạch tài sản, thu nhập: Thủ tục kiểm tra, xác minh việc kê khai còn 
rườm rà, nhưng lại thiếu cụ thể trong một số trường hợp bản kê khai chưa được công khai, minh 
bạch để nhân dân giám sát (chỉ công khai trong phạm vi nội bộ cơ quan theo phân cấp); thiếu cơ 
chế để kiểm soát việc kê khai. 

- Quy định về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi 
để xảy ra tham nhũng: Chưa có quy định miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉ 
chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; còn thiếu cơ chế khen thưởng/khuyến 
khích người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tích cực phòng ngừa tham nhũng và nhất là phát 
hiện, xử lý hành vi tham nhũng. 

- Quy định về cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, đổi mới phương thức 
thanh toán: Quy định tỷ lệ phải giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính là chưa phù hợp, chế tài 
chưa đủ sức răn đe. Trong một số trường hợp, cải cách thủ tục hành chính này thì lại nảy sinh 
thủ tục hành chính khác. 

Các quy định về đổi mới công nghệ quản lý còn thiếu văn bản hướng dẫn việc đổi mới 
công nghệ quản lý, cơ chế, quy chế vận hành và biện pháp xử lý vi phạm. 

Các quy định về đổi mới phương thức thanh toán như hiện nay còn thiếu các quy định về 
chế tài xử lý vi phạm. 

- Các quy định của pháp luật về phát hiện, xử lý tham nhũng: 
+ Các quy định về nguyên tắc, biện pháp xử lý tham nhũng: Các quy định về tài sản tham 

nhũng phải được thu hồi, tịch thu chưa đầy đủ, tính khả thi không cao. 

+ Quy định về phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị: Chưa có đủ biện pháp chế tài mạnh mẽ hoặc chưa có đủ cơ chế khuyến khích, 
khen thưởng trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng nên kết quả còn hạn chế. 

+ Quy định về phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, 
giám sát, điều tra, kiểm sát, xét xử: Chưa phản ánh hết thực trạng của tham nhũng, nhưng vì 
hành vi tham nhũng khá phổ biến, đa dạng, rất khó phát hiện, ngoài các cơ chế phát hiện tham 
nhũng như hiện nay còn có những cơ chế khác, nhưng chưa được pháp luật quy định như: Việc 
thẩm định, xem xét, quyết định, phê duyệt của cơ quan cấp trên đối với cơ quan cấp dưới, của 
thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước với cơ quan chuyên môn trực thuộc... Việc xác định hành 
vi tham nhũng trong một số trường hợp gặp nhiều khó khăn do pháp luật chưa có hướng dẫn cụ 
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thể về các dấu hiệu của từng hành vi tham nhũng. Còn thiếu hành vi tham nhũng trong khu vực 
tư. Biện pháp chế tài hiện nay còn thiếu. Các hình phạt áp dụng đối với tội phạm tham nhũng 
vẫn chưa đủ răn đe. Cơ chế xử lý tham nhũng trong một số trường hợp chưa rõ ràng, cụ thể về 
thẩm quyền và trách nhiệm xử lý. 

- Các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của cơ quan phòng, chống tham 
nhũng: Quy định về ban chỉ đạo và cơ quan giúp việc cho ban chỉ đạo về phòng, chống tham 
nhũng: Hiện tại chưa có các văn bản luật quy định cụ thể về hoạt động của loại cơ quan này, 
nên cần sớm ban hành các quy định của pháp luật để cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của 
Đảng, tạo cơ sở pháp lý cho việc chỉ đạo hoạt động phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. 

- Các quy định về kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng: Chưa có các quy định trao thẩm quyền mạnh cho các cơ quan này xử lý kịp thời khi 
phát hiện hành vi vi phạm, dẫn đến hoạt động này còn có nhiều hạn chế, số cuộc kiểm tra, thanh 
tra tiến hành nhiều nhưng kết quả xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng còn hạn chế, do đó, tác dụng, hiệu quả thông qua kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa cao. 

- Các quy định pháp luật về vai trò, trách nhiệm của công dân, tổ chức trong phòng, 
chống tham nhũng: Còn thiếu cơ chế bảo vệ người tố cáo; cơ chế để khuyến khích, bảo vệ 
phóng viên cơ quan báo chí tham gia vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cơ chế để 
ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

Chưa có biện pháp chế tài đủ mạnh để xử lý các trường hợp doanh nghiệp, hiệp hội ngành 
nghề vi phạm pháp luật; báo chí lợi dụng sự ảnh hưởng để vụ lợi; pháp luật hiện hành quy định 
không xem xét, giải quyết các trường hợp tố cáo nặc danh, mạo danh là lãng phí một nguồn 
thông tin lớn về tố cáo tham nhũng. Chưa có quy định về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đối 
với những người có quyền quản lý điều hành doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề. Còn thiếu một 
số quy định để Mặt trận Tổ quốc và các thành viên tham gia xây dựng thể chế về phòng, chống 
tham nhũng và giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng. 

- Các quy định pháp luật về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng: Còn 
thiếu quy định để quản lý và tổ chức thực hiện các cam kết của Việt Nam trong việc phê chuẩn 
Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam 
là thành viên. 

Ngoài ra, các quy định của pháp luật hiện hành về phòng ngừa tham nhũng còn có những 
điểm hạn chế sau: Các biện pháp chưa đầy đủ hiệu lực, hiệu quả để tạo ra được sự chuyển biến 
mạnh mẽ và đáng kể trong phòng ngừa tham nhũng, còn thiếu những quy định bảo đảm thực 
hiện phòng ngừa tham nhũng. Quyền được thông tin và cơ chế bảo đảm quyền được thông tin 
của công dân chưa được quy định một cách đầy đủ rõ ràng. Còn thiếu quy định cụ thể về trách 
nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các 
biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiện hành có tác dụng ở khu vực công nhưng chưa phòng 
ngừa tham nhũng từ khu vực tư. 

Từ thực trạng hạn chế của pháp luật hiện hành về phòng, chống tham nhũng cho thấy, cần 
phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh để 
thực hiện có hiệu quả cuộc chiến phòng, chống tham nhũng hiện nay. 

Giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng, chống tham nhũng 
Một là, về định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng, chống tham nhũng phải 

cụ thể hóa kịp thời quan điểm chỉ đạo của Đảng về phòng, chống tham nhũng. 
Hai là, cần phải tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm lập pháp về phòng, chống tham nhũng 

của các nước trong khu vực và trên thế giới. 
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Ba là, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải đảm bảo có đủ các quy định 
để lấp khoảng trống pháp luật hiện hành về phòng, chống tham nhũng, cụ thể: 1) Các biện pháp 
phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; 2) Tổ chức hoạt động của cơ quan phòng, chống 
tham nhũng; 3) Phát huy vai trò, trách nhiệm của công dân tổ chức trong phòng, chống tham 
nhũng; 4) Hợp tác quốc tế về phòng chống tham, nhũng; 5) Các biện pháp bảo đảm nhằm 
phòng, chống tham nhũng có hiệu quả. 

Bốn là, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải bảo đảm tính hệ thống, 
tính đồng bộ trong hoàn thiện pháp luật nói chung, trong đó đặc biệt là pháp luật hình sự dân sự 
kinh tế. Vì thực tế cho thấy, hiện tại pháp luật hình sự đang có nhiều khoảng trống về xử lý tội 
phạm tham nhũng, việc chậm ban hành Luật Hình sự sửa đổi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
quá trình điều tra xử lý các hành vi tham nhũng. 

Năm là, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải ưu tiên tập trung sửa đổi 
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 theo hướng: 

Quy định cụ thể, để làm rõ hành vi nào là tham nhũng và hành vi nào là vi phạm quy định 
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Để giải quyết khúc mắc cho các cơ quan tư pháp 
không phải lúng túng trong quá trình truy tố, xét xử các tội liên quan đến tham nhũng như hiện 
nay. 

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng cần phải có những quy định phân biệt cụ 
thể, rõ ràng hơn giữa tội danh tham nhũng với các tội danh khác về kinh tế đơn thuần. Nếu 
không, tham nhũng vẫn sẽ “nhảy múa” trên lưỡi gươm công lý và tội phạm tham nhũng vẫn sẽ 
có chỗ để ẩn náu và tiếp tục thực hiện các hành vi bất minh, gây thất thoát cho ngân sách Nhà 
nước. 

Cần phải hoàn thiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập cá nhân để khắc phục 
những bất cập trong công tác phòng, chống tham nhũng của chính sách hiện nay để có đủ cơ sở 
pháp lý nhằm phát giác những tài sản hình thành từ hành vi tham nhũng. Khắc phục tình trạng 
kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức mang tính chất hình thức; tình trạng người có 
chức, có quyền nhờ người thân đứng tên tài sản, khiến người dân không hoặc chưa tin vào chủ 
trương kê khai tài sản. 

Cần sửa đổi và bổ sung một số chức năng, quyền hạn của cơ quan trực tiếp có trách nhiệm 
phát hiện và phối hợp xử lý tham nhũng theo hướng: Bổ sung chức năng điều tra, nhiệm vụ 
phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nợ công, nhiệm vụ trình ý kiến để Quốc hội xem xét quyết 
định dự toán ngân sách Nhà nước; đặc biệt bổ sung quy định quyền tự quyết cao của tổng kiểm 
toán Nhà nước đối với các vấn đề tổ chức, hoạt động và kinh phí của kiểm toán Nhà nước để 
nâng cao địa vị pháp lý, quyền hạn, trách nhiệm và vai trò của kiểm toán Nhà nước trong 
phòng, chống tham nhũng. Tương tự, bổ sung các quy định để nâng cao thẩm quyền giải quyết 
kịp thời của cơ quan thanh tra, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm phòng, chống 
tham nhũng khi phát hiện dấu hiệu tham nhũng, đặc biệt là biện pháp thu giữ tài sản tham 
nhũng, bắt giữ kịp thời đối tượng tham nhũng, tránh tẩu tán tài sản, trốn chạy... Tiếp tục hoàn 
thiện pháp luật về cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng dựa trên các giải pháp nâng cao 
hiệu quả kiểm soát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và kiểm soát xung đột lợi ích đối với 
các cơ quan Nhà nước. Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện tham nhũng thông qua việc 
xác định rõ trách nhiệm và cơ chế điều phối giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, 
quy định rõ việc cơ quan Nhà nước có trách nhiệm giải trình trước nhân dân về quyết định, 
hành vi của mình; cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm giải trình trước người đứng đầu 
về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Nội dung sửa đổi cần tập trung vào ba nội dung: 
Bổ sung quy định về giám sát cộng đồng (nhân dân) đối với hành vi tham nhũng, đổi mới cơ 
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chế, chính sách theo hướng xóa bỏ cơ chế xin - cho, tăng cường sự quản lý của Nhà nước đối 
với công tác phòng, chống tham nhũng. 

Sáu là, tiến hành lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, 
chống tham nhũng năm 2012, trong đó, đáng lưu ý là việc đưa ra quy định hoàn toàn mới về 
“Chế độ liêm chính” và “Kiểm soát xung đột lợi ích”. 

 

                                                                          (Tạp chí Báo cáo viên số 7 - Tháng 7/2017) 
 

 
 

PHÁT HUY TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN ĐỘI  

TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
 

Cấp ủy các cấp, chỉ 
huy cơ quan, đơn vị, cơ quan 
chức năng, các cơ quan tư 
pháp và mọi cán bộ, chiến 
sỹ, đều có trách nhiệm, nghĩa 
vụ tham gia đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng 
phí nhằm phòng ngừa, ngăn 
chặn, từng bước đẩy lùi, tiến 
tới loại bỏ các cơ hội, điều 
kiện phát sinh tham nhũng, 
xây dựng cấp ủy đảng trong 
sạch vững mạnh, đơn vị 
vững mạnh toàn diện, đội 
ngũ cán bộ, sỹ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, công 
nhân, viên chức quốc phòng 
liêm chính làm nền tảng 
vững chắc xây dựng quân đội 
cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước hiện đại. 

Phát huy trách nhiệm 
của quân đội trong công tác 
phòng, chống tham nhũng 
cần thực hiện tốt những biện 
pháp sau: 

Một là, nâng cao nhận 
thức và ý thức trách nhiệm 
của cấp ủy đảng, chỉ huy và 
cán bộ, chiến sỹ về công tác 
phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí 

Chất lượng, hiệu quả 
phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí trong quân đội phụ 
thuộc có tính quyết định vào 
nhận thức và ý thức trách 
nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, 
các cơ quan chức năng và 
cán bộ, chiến sỹ trong toàn 
quân đội với công tác phòng, 
chống tham nhũng, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng 
phí. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy 
các cơ quan, đơn vị cần quán 
triệt và nhận thức sâu sắc 
mọi quan điểm, đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước 
về phòng, chống tham 
nhũng, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; nắm chắc 
các chỉ thị, nghị quyết của 
Quân ủy Trung ương, mệnh 
lệnh, chỉ thị của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng và các văn 
bản pháp luật, văn bản 
hướng dẫn của các cơ quan 
chức năng, nhất là các cơ 
quan chuyên trách về phòng, 
chống tham nhũng trong 
quân đội. Trên cơ sở nhận 
thức, phải nêu cao vai trò, 
trách nhiệm trong lãnh đạo, 

chỉ huy, quản lý đơn vị theo 
cương vị, chức trách được 
giao; tích cực tuyên truyền, 
giáo dục, phổ biến làm cho 
cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị 
nhận thức rõ bản chất, 
nguyên nhân, nguồn gốc, tác 
hại của tham nhũng, lãng 
phí; quán triệt sâu sắc quyết 
tâm chính trị, chủ trương, 
phương hướng, giải pháp 
phòng, chống tham nhũng 
của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước ta về 
phòng, chống tham nhũng. 
Bảo đảm cho cán bộ, chiến 
sỹ thuộc quyền nắm chắc các 
quy định của pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, trực tiếp là các chủ 
trương, giải pháp về phòng, 
chống tham nhũng trong 
quân đội. Tổ chức, triển khai 
nghiêm túc các đợt học tập, 
nghiên cứu, quán triệt các 
quan điểm, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về phòng, 
chống tham nhũng bằng 
nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú, thiết thực nhằm 
nâng cao nhận thức, tăng 
cường hiểu biết pháp luật, có 
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nhận thức, hành động cụ thể, 
từ đó tạo sự chuyển biến 
thực sự về nhận thức và ý 
thức, trách nhiệm trong đấu 
tranh phòng ngừa, ngăn chặn 
tham nhũng. Trong đó, cần 
tập trung tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục Luật Phòng, 
chống tham nhũng, Chiến 
lược quốc gia về phòng, 
chống tham nhũng của Chính 
phủ đến năm 2020, Kế hoạch 
thực hiện Chiến lược quốc 
gia phòng, chống tham 
nhũng đến năm 2020 trong 
quân đội trên các phương 
tiện thông tin đại chúng với 
các hình thức phù hợp, thiết 
thực, hiệu quả. Các cơ quan 
báo chí, phát thanh, truyền 
hình quân đội phối hợp chặt 
chẽ với cơ quan, đơn vị tăng 
cường đưa tin, bài phổ biến, 
giáo dục pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng 
phí. Các cơ quan chức năng 
của Bộ Quốc phòng cần 
nhanh chóng nghiên cứu biên 
soạn tài liệu và đưa nội dung 
phòng, chống tham nhũng 
vào chương trình giáo dục, 
đào tạo, bồi dưỡng làm cơ sở 
để các học viện, nhà trường 
quân đội đưa vào giảng dạy 
và đưa vào chương trình giáo 
dục chính trị hàng năm cho 
các đối tượng. 

Hai là, quán triệt và tổ 
chức thực hiện nghiêm các 
quan điểm, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, chỉ thị, nghị 
quyết của Quân ủy Trung 

ương và quy định của Bộ 
Quốc phòng về phòng, chống 
tham nhũng. 

Cấp ủy các cấp, chỉ 
huy các cơ quan, đơn vị cần 
quán triệt, triển khai thực 
hiện nghiêm túc các chỉ thị, 
nghị quyết, văn bản quy 
phạm pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng 
phí của Đảng, Nhà nước, 
Quân ủy Trung ương và Bộ 
Quốc phòng, kịp thời ban 
hành nghị quyết, chỉ thị, 
chương trình hành động, kế 
hoạch, quy chế, quy định để 
lãnh đạo, chỉ đạo trên từng 
lĩnh vực công tác trọng yếu, 
sát đúng, phù hợp với tình 
hình nhiệm vụ, làm cơ sở để 
triển khai, tổ chức thực hiện 
thống nhất trong cơ quan, 
đơn vị. Thực hiện tốt việc rà 
soát, sửa đổi, bổ sung quy 
chế, quy định, chế độ, định 
mức, tiêu chuẩn và tăng 
cường thanh tra, kiểm tra, 
giám sát bảo đảm thực hiện 
nghiêm túc các quy định của 
pháp luật về công khai, minh 
bạch trong các hoạt động của 
cơ quan, đơn vị theo Thông 
tư số 07/2014/TT-BQP ngày 
23 tháng 01 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
quy định và hướng dẫn về 
minh bạch tài sản, thu nhập 
trong quân đội. Chú trọng 
công khai, minh bạch trong 
các lĩnh vực thực hiện các 
chế độ, chính sách, chủ 
trương đầu tư xây dựng cơ 
bản, mua sắm, sản xuất trang 
thiết bị quân sự, lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh kết hợp kinh 

tế với quốc phòng, quốc 
phòng với kinh tế, quản lý, 
sử dụng đất quốc phòng 
trong quân đội. Quán triệt và 
thực hiện nghiêm túc Kế 
hoạch số 4613/KH-BQP 
ngày 05/9/2009 của Bộ Quốc 
phòng về thực hiện Chiến 
lược quốc gia phòng, chống 
tham nhũng đến năm 2020 
trong quân đội; Kế hoạch số 
2767/KH-BQP ngày 17/4/2013 
của Bộ Quốc phòng thực 
hiện Nghị quyết số 82/NQ-
CP ngày 06/12/2012 của 
Chính phủ đối với công tác 
phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí giai đoạn 2012 - 
2016 trong quân đội. 

Ba là, trên cương vị 
chức trách được giao, lãnh 
đạo, chỉ huy các cơ quan, 
đơn vị nêu cao tinh thần 
trách nhiệm trong lãnh đạo, 
chỉ huy đơn vị, bảo đảm cho 
mọi hoạt động của bộ đội 
tuân thủ nghiêm pháp luật 
của Nhà nước, điều lệnh, 
điều lệ của quân đội. 

Duy trì nghiêm túc mọi 
chế độ, nền nếp chính quy, 
quản lý chặt chẽ mọi cơ sở 
vật chất, vũ khí, trang bị, tài 
chính của đơn vị theo đúng 
quy định của Nhà nước và 
Bộ Quốc phòng; kiên quyết 
phòng ngừa, ngăn chặn mọi 
hành vi tham nhũng, lãng phí 
trong đơn vị. Thường xuyên 
kiểm tra, thanh tra để phát 
hiện và xử lý nghiêm minh, 
kịp thời mọi hành vi tham 
nhũng, lãng phí xảy ra trong 
cơ quan, đơn vị thuộc quyền. 
Tăng cường lãnh đạo, chỉ 



“Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 10/2017 41

đạo công tác giám sát bảo 
đảm các quy định của pháp 
luật về phòng, chống tham 
nhũng được thực hiện 
nghiêm túc, đồng thời phối 
hợp chặt chẽ với các đơn vị 
chuyên trách về phòng, 
chống tham nhũng, thực hiện 
tốt việc kiểm tra nội bộ, rà 
soát, phát hiện và xử lý kịp 
thời các vụ việc tham nhũng. 
Gắn cuộc đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí 
với xây dựng tổ chức đảng 
trong sạch, vững mạnh, đơn 
vị vững mạnh toàn diện. 

Bốn là, tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
thanh tra, điều tra, truy tố, 
xét xử về hành vi tham 
nhũng; thực hiện nghiêm quy 
định về luân chuyển cán bộ 
lãnh đạo, quản lý và định kỳ 
chuyển đổi chức danh cán 
bộ, nhân viên một số nhóm 
ngành, ngành công tác trong 
quân đội. 

Tăng cường và nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động thanh tra, điều tra, truy 
tố, xét xử trong quân đội 
nhằm phát hiện, ngăn chặn 
và xử lý nghiêm minh, kịp 
thời các hành vi vi phạm 
pháp luật nói chung, hành vi 
tham nhũng nói riêng. Tăng 
cường trách nhiệm, tính 
chuyên nghiệp, sức chiến 
đấu và hiệu quả hoạt động 
của các cơ quan bảo vệ pháp 

luật, các đơn vị chuyên trách 
về phòng, chống tham nhũng 
trong quân đội nhằm bảo 
đảm các cơ quan này thực sự 
giữ vai trò nòng cốt trong 
thanh tra, điều tra, truy tố, 
xét xử nghiêm minh, đúng 
pháp luật các vụ, việc tham 
nhũng. 

Cấp ủy đảng, chỉ huy 
các cơ quan, đơn vị tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 
thực hiện nghiêm quy định 
về luân chuyển cán bộ lãnh 
đạo, quản lý; quy định về 
chuyển đổi vị trí công tác của 
cán bộ, nhân viên quy định 
tại Thông tư số 30/2010/TT-
BQP ngày 24/3/2010 của Bộ 
Quốc phòng quy định danh 
mục các nhóm ngành, ngành 
công tác và định kỳ chuyển 
đổi chức danh cán bộ, nhân 
viên trong quân đội. Cấp ủy 
các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ 
chức thực hiện nghiêm túc và 
giám sát việc công khai, 
minh bạch tài sản, thu nhập 
theo quy định của Thông tư 
số 07/2014/TT-BQP ngày 
23/01/2014 của Bộ Quốc 
phòng quy định và hướng 
dẫn thực hiện về minh bạch 
tài sản, thu nhập trong quân 
đội. 

Năm là, khơi dậy, phát 
huy vai trò, trách nhiệm của 
các tổ chức chính trị - xã hội, 
Hội đồng quân nhân và cán 
bộ, chiến sỹ tích cực tham 

gia đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng. 

Đây là trách nhiệm của 
cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức trong quân 
đội. Vì vậy, cấp ủy đảng, chỉ 
huy các cấp cần thực hiện tốt 
quy chế dân chủ ở cơ sở, xây 
dựng kế hoạch, quy chế, quy 
định để phát huy trách nhiệm 
của cán bộ, chiến sỹ, quân 
nhân chuyên nghiệp, công 
nhân viên quốc phòng trong 
đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng ở cơ quan, đơn vị, tổ 
chức mình. Thực hiện 
nghiêm các quy định về khen 
thưởng đối với những tập thể 
có thành tích trong lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác phòng, 
chống tham nhũng; bảo vệ, 
khen thưởng xứng đáng 
những cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong đấu tranh 
chống tham nhũng, lãng phí; 
đồng thời xử lý nghiêm 
minh, kịp thời những hành vi 
ngăn cản, đe dọa, trù dập, trả 
thù người tố cáo về hành vi 
tham nhũng. 
 

Đại tá, Th.S Nguyễn  
Xuân Thu 

(hocvienchinhtribqp.edu.vn 
Ngày 20/6/2016)
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TÁC ĐỘNG CỦA PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG  

VỚI VIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN 
 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nói chung và tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng giữ vị trí quan trọng trong 
việc quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và 
nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; giúp người dân tin tưởng, 
tự giác tuân thủ pháp luật, đồng thời sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của mình và của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; góp phần phòng, chống tham 
nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật. 

Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật xác định những nội dung cơ bản, mang tính 
nguyên tắc trong phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm: (1) Quy định của Hiến pháp và văn bản 
quy phạm pháp luật; (2) Các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên, các thỏa thuận quốc tế; (3) Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ 
pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp 
luật. 

Trong phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lĩnh vực pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng có nội hàm rất rộng, không chỉ bao gồm hệ thống các văn bản pháp 
luật chung về phòng, chống tham nhũng (Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng 
dẫn thi hành) mà còn bao gồm hệ thống các quy định về phòng, chống tham nhũng trong các 
lĩnh vực chuyên ngành có liên quan (ví dụ: Pháp luật về doanh nghiệp, tài nguyên môi trường, 
đấu thầu, đầu tư...). Vì vậy, tùy từng đối tượng khác nhau mà nội dung phổ biến, giáo dục về 
phòng, chống tham nhũng cũng khác nhau. 

Đặc biệt, trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thì việc 
tuyên truyền kết quả của công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng rất 
quan trọng bởi đó là những minh chứng thực tế, giúp cho người dân thấy được hiệu quả của 
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của cơ quan có thẩm quyền; là sự chuyển hóa 
những chủ trương, đường lối, pháp luật về phòng, chống tham nhũng thành thực tiễn. Từ đó, 
giúp người dân thêm tin tưởng vào pháp luật, tin vào những nội dung được tuyên truyền. Vì 
vậy, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng cao. 

Hiện nay, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và phổ biến, giáo dục 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng đến người dân rất phong phú, đa dạng, nhất là 
với sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện kỹ thuật khác. Tùy 
từng đối tượng, điều kiện, hoàn cảnh và địa bàn, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng có thể lựa chọn các hình thức như: 

- Họp báo, thông cáo báo chí. 
- Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, 

tài liệu pháp luật. 
- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, Internet, pa-nô,         

áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin 
điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư. 

- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật. 
- Thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt 

động khác của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa 
giải ở cơ sở. 

- Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các 
đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở. 
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- Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo 
dục quốc dân. 

Các hình thức nói trên trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả tương đối tích cực, giúp 
cho nhận thức, ý thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng của người dân được cải thiện đáng 
kể. Tuy nhiên, trong tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, những hình thức tuyên truyền 
nói trên phần lớn vẫn mang tính lý thuyết, hay nói cách khác là tuyên truyền suông. Chính vì 
vậy, chưa mang lại sự thay đổi mang tính đột phá trong nhận thức và ý thức đối với công tác 
phòng, chống tham nhũng của người dân. Khi nhận thức chưa có sự chuyển biến thì sẽ chưa 
chuyển hóa thành những hành động tích cực. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới 
hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và hiệu quả của công 
tác phòng, chống tham nhũng chưa cao. 

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, tác động của công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham 
nhũng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thể hiện rõ như sau: 

Về công tác phòng ngừa tham nhũng: 
Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành, công tác phòng ngừa tham 

nhũng được thực hiện trên các phương diện như: 
- Thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Đây là nội dung mấu chốt, quyết định hiệu quả của 
công tác phòng ngừa tham nhũng. 

- Xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn. 

- Minh bạch tài sản, thu nhập. 
- Nộp lại quà tặng. 
- Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.  
- Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. 
- Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. 

- Đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 
Có thể nói, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được Luật Phòng, chống tham 

nhũng quy định khá đầy đủ và toàn diện. Kết quả thực hiện công tác này sẽ có tác động trực tiếp 
tới việc nâng cao nhận thức, niềm tin của người dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 
ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả của công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng. Nếu các biện pháp phòng ngừa này được thực hiện tốt, phát huy hiệu quả 
trên thực tế trong việc ngăn ngừa tham nhũng thì sẽ mang lại hiệu quả tuyên truyền, phổ biến 
tốt. Ngược lại, nếu việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa nói trên không tốt, không mang lại 
hiệu quả thực tế thì hiệu quả tuyên truyền sẽ không cao, những nội dung tuyên truyền sẽ trở 
thành giáo điều, lý thuyết suông, khó tạo động lực, niềm tin để người dân quan tâm đến các quy 
định của pháp luật. 

Thời gian qua, vấn đề bổ nhiệm, tuyển dụng, đề bạt cán bộ, công chức tại một số cơ quan 
Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; công tác thi tuyển, tiếp nhận cán bộ, công chức đã đặt ra 
rất nhiều vấn đề được dư luận và người dân hết sức quan tâm về tính khách quan, công khai, 
minh bạch của các quy trình này. Xin dẫn chứng: Việc bổ nhiệm cán bộ tại Bộ Công thương; vụ 
việc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại một tỉnh chỉ có 2 nhân viên nhưng có tới 44 cán 
bộ quản lý; hay việc một số địa phương có nhiều nhà cùng làm lãnh đạo... Những vụ việc này 
hiện nay vẫn đang được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, dư luận 
và người dân không khỏi băn khoăn, bức xúc, có hay không yếu tố vụ lợi trong các vụ việc này. 
Hiệu quả của các quy định về tuyển dụng, đề bạt cán bộ tới đâu, liệu có tuyển dụng được người 
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tài thay vì người nhà? Các quy định về phòng ngừa tham nhũng trong những trường hợp này có 
phát huy hiệu quả? 

Hay như các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập - vốn được coi là thiết chế quan 
trọng để phòng ngừa tham nhũng, song việc thực hiện quy định này có đạt được hiệu quả mong 
muốn? Ước tính mỗi năm, cả nước có gần 1 triệu bản kê khai tài sản, thu nhập. Tuy nhiên, theo 
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, qua 10 năm, cả nước mới 
xác minh được 4.859 trường hợp, phát hiện, xử lý kỷ luật 17 người kê khai tài sản không trung 
thực. Con số này là quá nhỏ so với tỷ lệ số người kê khai tài sản, thu nhập, chưa phản ánh đúng 
thực tế. Chính vì vậy, giải pháp này bị đánh giá là còn mang tính hình thức, chưa giúp cho các 
cơ quan chức năng kiểm soát được những biến động về tài sản của người có chức vụ, quyền 
hạn, chưa đạt được hiệu quả của công tác phòng ngừa tham nhũng, đại bộ phận người dân cũng 
chưa tin vào sự thực chất và hiệu quả của việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức.  

Những hạn chế trong công tác phòng ngừa tham nhũng nói trên đã gây ảnh hưởng không 
nhỏ tới hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng. 

Về công tác phát hiện và xử lý tham nhũng: 

Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, việc phát hiện tham nhũng được thực 
hiện thông qua công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thông qua hoạt động thanh tra, 
kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử; thông qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và thông 
qua việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo. 

Việc phát hiện và xử lý tham nhũng là vấn đề ảnh hưởng có tính chất quyết định đến công 
tác chống tham nhũng hay nói cách khác: Chống tham nhũng sẽ không hiệu quả nếu chúng ta 
không phát hiện và xử lý được các hành vi tham nhũng. Phát hiện và xử lý tham nhũng có tác 
động ngược trở lại đến hiệu quả của công tác phòng ngừa. 

Đặt trong mối quan hệ với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, việc phát 
hiện, xử lý được các hành vi tham nhũng sẽ tác động lớn đến thái độ tiếp nhận nội dung tuyên 
truyền, phổ biến, cụ thể là: Giúp người dân tin vào các nội dung tuyên truyền; tin tưởng vào sự 
quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Điều này đặc biệt có 
ý nghĩa trong việc xây dựng và củng cố niềm tin cho người dân, cũng chính là yếu tố quyết định 
tới hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bởi từ nhận thức, niềm tin được 
khẳng định, con người sẽ chuyển hóa thành hành động cụ thể; tạo các tình huống thành công 
chứng minh cho nội dung tuyên truyền - điều làm cho việc tuyên truyền trở nên thu hút, sinh 
động, dễ hiểu hơn vì có dẫn chứng, số liệu, tình huống cụ thể. Việc tuyên truyền không chỉ là lý 
thuyết, lý luận suông mà đã được minh chứng bằng những tình huống thực tiễn, làm tăng hiệu 
quả công tác tuyên truyền. Ngược lại, nếu các hành vi tham nhũng không bị phát hiện hoặc bị 
phát hiện nhưng không được xử lý nghiêm minh sẽ làm cho người dân có tâm lý hoài nghi, 
không tin vào những nội dung tuyên truyền. 

Theo Báo cáo tổng kết toàn quốc 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, trong 
10 năm, toàn ngành Thanh tra và các cấp, các ngành đã triển khai 93.696 cuộc thanh tra hành 
chính và 834.640 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 
nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên các lĩnh vực; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 
đối với 8.234 tập thể, 33.722 cá nhân; kiến nghị thu hồi 142.160 tỷ đồng, 993.978 USD và 
51.515ha đất; chuyển cơ quan điều tra 752 vụ, 1.143 đối tượng. Qua hoạt động thanh tra cũng 
đã phát hiện 670 vụ với 1.815 đối tượng có hành vi, biểu hiện tham nhũng với số tiền, tài sản 
liên quan là 1.022 tỷ đồng, 73,6ha đất; chuyển cơ quan điều tra 274 vụ, 429 đối tượng có dấu 
hiệu tội phạm tham nhũng. Qua giải quyết 86.463 vụ việc tố cáo về tham nhũng thuộc thẩm 
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quyền đã chuyển cơ quan điều tra 653 vụ việc với 1.172 người có dấu hiệu tội phạm tham 
nhũng. Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính hơn 187.530 tỷ đồng, 
chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý tổng số 477 vụ việc (trong đó chuyển cơ quan 
điều tra 73 vụ với 159 người có hành vi tham nhũng); đóng góp nhiều kiến nghị để hoàn thiện 
chính sách, pháp luật. Đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử: Qua 10 năm qua, công tác điều 
tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng có nhiều tiến bộ. Các vụ án tham nhũng được phát 
hiện, xử lý với số lượng lớn (đã khởi tố 2.530 vụ án tham nhũng với 5.447 bị can; truy tố 2.959 
vụ, 6.935 bị can; xét xử 2.628 vụ, 5.870 bị cáo). Đối với công tác thu hồi tài sản tham nhũng, 
cũng theo báo cáo này, trong 10 năm qua, thiệt hại do các vụ án, vụ việc tham nhũng đã gây ra 
được phát hiện là 59.750 tỷ đồng và trên 400ha đất. Số tiền đã thu hồi cho Nhà nước là 4.676,6 
tỷ đồng và trên 219ha đất. 

Việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng lớn được dư luận và người dân đồng 
tình ủng hộ, qua đó đã có tác dụng răn đe, góp phần ngăn chặn các hành vi tham nhũng, bước 
đầu củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước 
đối với công tác phòng, chống tham nhũng. 

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, Báo cáo tổng kết toàn quốc 10 năm thực hiện 
Luật Phòng, chống tham nhũng cũng chỉ rõ, công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham 
nhũng là vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Hiệu quả phát hiện vụ việc tham nhũng qua thanh 
tra, kiểm tra, kiểm toán còn chưa cao; các cơ quan chức năng vào cuộc chưa quyết liệt, thẩm 
quyền của các cơ quan này còn hạn chế, không đủ để làm rõ hành vi tham nhũng trong trường 
hợp đã phát hiện dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng. Các vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, 
xử lý chủ yếu ở cấp cơ sở; nhiều vụ việc, vụ án có quy mô lớn chậm được phát hiện, khi phát 
hiện thì chậm được làm rõ, kết luận và xử lý. Công tác giám định tư pháp còn nhiều khó khăn, 
hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xử lý các vụ án tham nhũng thường bị kéo dài, có 
một số trường hợp tội phạm tham nhũng nhưng cho hưởng án treo chưa đúng với quy định của 
pháp luật. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng tuy hằng năm đều tăng nhưng vẫn còn thấp hơn 
nhiều so với số tài sản bị chiếm đoạt. Tài sản tham nhũng trong một số vụ án bị tẩu tán, không 
kiểm soát và thu hồi được... 

Những hạn chế, yếu kém này phần nào làm ảnh hưởng tới lòng tin của người dân đối với 
công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta; làm cho công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gặp những khó khăn nhất định khi 
mà kết quả thực tiễn chưa tương xứng với tiêu chí, yêu cầu đề ra. 

Tóm lại, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng 
viên, công chức và nhân dân được xác định là một trong những giải pháp quan trọng trong công 
tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, chính hiệu quả thực tế của 
công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng sẽ có tác động mạnh mẽ theo 
cả hai hướng tích cực và tiêu cực đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người 
dân. Làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng là cách tốt nhất để củng cố 
niềm tin của người dân vào pháp luật, tin vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc ngăn 
chặn và đẩy lùi nạn tham nhũng hiện nay. 

 

                                                                                               Nguyễn Thị Bích Hường 
                                                                                        Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ 

                                                                                               (mt.gov.vn - Ngày 07/8/2017) 
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC  

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TẠI CƠ SỞ 
 

Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, nhấn 
mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò 
của xã hội, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân.  

Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới kinh tế - xã 
hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân và xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới. 

Trong những năm gần đây, tệ nạn tham nhũng đã có những diễn biến hết sức phức 
tạp, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, chính vì thế Đảng ta cũng đã 
xác định tham nhũng là một trong 4 nguy cơ lớn đe dọa đến sự sống còn của chế độ và 
sự nghiệp đổi mới của đất nước. Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến 
năm 2020 của Chính phủ cũng xác định “Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả 
hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các 
ngành, các cấp, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, đề cao vai trò của xã hội, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân phòng, chống 
tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, xuyên suốt quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi 
mới”.  

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, hành vi nhũng nhiễu, quan liêu, hách dịch, cửa 
quyền của một số cán bộ ở cơ sở đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của 
Đảng, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng. 

Nguyên nhân dẫn đến tệ nạn tham nhũng  
Hệ thống chính trị chậm được đổi mới, trình độ quản lý còn lạc hậu vẫn đang chịu 

ảnh hưởng nặng nề của việc quản lý tập trung bao cấp, cơ chế xin cho tạo ra các kẽ hở 
cho tệ nạn tham nhũng nảy sinh và phát triển. Cơ chế chính sách pháp luật về công tác 
phòng, chống tham nhũng chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán, việc phân cấp 
quản lý giữa Trung ương và địa phương chưa rõ ràng. Chế độ công vụ hiện nay mới bắt 
đầu được thể chế hóa.  

Do ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường lối sống thực dụng và văn hóa biếu, 
nhận quà tặng đang bị lợi dụng dẫn đến những hành vi đưa hối lộ cho cán bộ, công chức 
trong cơ quan để dễ dàng làm ăn, dễ dàng chiếm đoạt tiền của Nhà nước và nhân dân, 
làm giàu bất chính. Ngoài ra, thu nhập của cán bộ, công chức không đủ đảm bảo nhu cầu 
cuộc sống đã thúc đẩy một bộ phận cán bộ, công chức thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu 
cực khi có cơ hội. 

 Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng 
chưa chặt chẽ, sâu sát, thường xuyên; xử lý hành vi tham nhũng chưa nghiêm, vẫn còn 
sự nể nang, né tránh, bao che cho những người có hành vi tham nhũng. Cải cách hành 
chính vẫn còn chậm, cơ chế “xin cho” chưa được khắc phục triệt để; thiếu các công cụ 
phát hiện và xử lý tham nhũng hữu hiệu. 

 Bên cạnh đó, việc huy động tổng thể lực lượng toàn xã hội tham gia đấu tranh 
chống tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức của xã hội về tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng chưa tạo ra sự 
chuyển biến tích cực. 

Giải pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong công tác phòng, 
chống tham nhũng 
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Một là, tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất có hiệu quả từ 
nhận thức đến hành động của cán bộ,công chức, viên chức trong việc phòng, chống tham 
nhũng.  

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện, củng cố đội ngũ cán 
bộ, công chức cấp cơ sở liêm chính, có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; kiểm tra giám 
sát, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi. Nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở trong lĩnh vực phòng, chống tham 
nhũng; ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động gây lãng phí, thất thoát kinh phí và tài sản trong 
cơ quan, đơn vị cơ sở; phát huy vai trò phản biện xã hội về phòng chống tham nhũng; kịp 
thời ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tiêu cực tham nhũng trong toàn hệ thống chính 
quyền. Đồng thời, tập trung công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chiến 
lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn 
bản hướng dẫn thi hành; nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham 
nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể cán bộ, công chức cơ sở; 
triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Tập trung thực hiện các 
nhiệm vụ, các giải pháp nhằm nâng cao năng lực phát hiện, xử lý tham nhũng; tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức 
cấp cơ sở nhằm ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả những hành vi tham nhũng. 

Hai là, tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham 
nhũng.  

Hoàn thiện các quy định để quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu chi ngân sách của 
chính quyền cấp cơ sở; các khoản chi cho đầu tư xây dựng, chi thường xuyên, chi phí hội 
nghị, lễ hội, tiếp khách. Công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và việc thực hiện chế 
độ định mức tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ công chức cấp cơ sở trước hết 
là người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị, minh bạch tài sản thu nhập, việc thực thi công 
vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh 
vực gắn liền với quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: Đất đai, tài nguyên, thuế, 
ngành nghề kinh doanh nhạy cảm... Rà soát việc tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản 
pháp luật của Trung ương và địa phương nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý, đồng 
thời không gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

Ba là, tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức – cán bộ 
thuộc cấp cơ sở để phòng, chống tham nhũng.  

Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ trong các đơn vị 
thuộc hệ thống chính trị cơ sở, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, 
điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật. Tăng cường dân chủ ở cơ sở; đặt 
phòng, chống tham nhũng trong mối quan hệ với chương trình tổng thể về cải cách hành 
chính Nhà nước nói chung và cải cách hiện đại hóa hệ thống chính quyền cấp cơ sở nói 
riêng. Kịp thời điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, 
biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hệ 
thống chính quyền cấp cơ sở. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy 
ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực trong cơ quan đơn vị mình. 

Bốn là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả công 
tác phòng, chống tham nhũng. 

 Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực thi công vụ những vị trí trực 
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tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Hoàn thiện chế độ công vụ, 
công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của chính quyền cấp cơ sở. Tăng 
cường vai trò của các cơ quan trong hệ thống chính trị cơ sở đối với công tác thanh tra, 
kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm ngăn ngừa, phòng ngừa, phát hiện 
và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với những hành vi tham nhũng, tiêu cực. 
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong phát hiện, xử lý 
tham nhũng; đẩy mạnh việc thực hiện nâng cao năng thực thanh tra, kiểm tra, chú trọng 
tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống 
tham nhũng, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức cơ sở làm 
công tác thanh tra, kiểm tra.  

Đồng thời, công bố công khai kết luận kiểm tra, thanh tra và kết quả kiểm tra, thanh 
tra có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức. Xử lý nghiêm 
người đứng đầu cơ quan đơn vị có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc để đơn vị 
mình quản lý xảy ra tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Có biện pháp mạnh tay đối với cán bộ, 
công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực sai phạm về chuyên môn. Cụ thể hóa và tăng 
cường kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống 
tham nhũng về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức ở trong hệ 
thống chính trị ở cơ sở và trong các lĩnh vực nhất là trong việc thực hiện các chính sách 
an sinh xã hội. 

Năm là, tăng cường vai trò giám sát trong công tác phòng, chống tham nhũng.  
Có biện pháp bảo vệ an toàn và kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, 

đảng viên, công chức và nhân dân dũng cảm tố cáo, phát hiện những hành vi tham 
nhũng, lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và có chính sách 
truyền thông đúng đắn, phát huy vai trò và trách nhiệm của bộ phận tuyên truyền trong 
phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực về công tác phòng, chống 
tham nhũng. Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa tổ chức đảng các đoàn thể quần chúng và 
chính quyền cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, duy trì 
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí một cách thường xuyên, liên tục, có biện 
pháp chặt chẽ, không để sơ hở trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ đối 
với tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị như Đảng ta đã xác định: “Đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng 
Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”. 
                                                                                                               

                                                                                                           (mt.gov.vn - Ngày 16/5/2017) 
 

 
 

CHỮA “BỆNH” HÌNH THỨC TRONG KÊ KHAI TÀI SẢN 
 

Sau mỗi vụ việc tham ô, tham nhũng được phát hiện, chúng ta mới “giật mình” bởi 
lâu nay, việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức vẫn chưa hiệu quả, mang tính hình 
thức. 

 Để giải quyết vấn đề này, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về kiểm tra, giám sát kê 
khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đây là cơ sở quan trọng để 
đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và quản lý cán bộ trong tình hình hiện 
nay. 

Kê khai tài sản vẫn là hình thức 
Theo báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015, số người 

phải kê khai tài sản thu nhập là trên một triệu người nhưng chỉ có 5 người bị kết luận là không 
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trung thực. Còn theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm 
thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (12/7/2016), quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 
thì từ năm 2007 đến nay, tỷ lệ kê khai tài sản, thu nhập đúng thời hạn đã đạt 99,5%, công khai 
đạt tỷ lệ trên 98%. Qua 10 năm đã xác minh gần 4.900 trường hợp nhưng chỉ phát hiện, xử lý kỷ 
luật 17 người kê khai tài sản không trung thực. Ngoài ra, còn có 70 người bị xử lý kỷ luật do vi 
phạm quy định về tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. 

Ở thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian từ ngày 01/01/2007 đến 30/6/2016, đã xảy ra 1 
trường hợp xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập và đã bị kết luận kê khai không trung thực. 
Đây là kết quả rất khiêm tốn cho thấy kê khai tài sản chỉ là hình thức. 

Theo đánh giá của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng năm 
2016 cũng khẳng định, việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 
còn hình thức, không ít trường hợp kê khai không đầy đủ, thiếu trung thực. Chưa quy định bắt 
buộc xác minh tài sản được kê khai trước khi đề bạt, bổ nhiệm; có quá nhiều cơ quan đầu mối 
được giao thẩm quyền xác minh bản kê khai. Việc kê khai thu nhập, đặc biệt là thu nhập ngoài 
lương chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập nhưng mới chỉ dựa vào sự tự giác của người 
kê khai và chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ và chưa có chế tài đủ mạnh xử lý người kê khai 
thiếu trung thực. Bên cạnh đó một số cán bộ, công chức, viên chức và người dân ngại va chạm 
và sợ bị trù dập nên không dám tố cáo khi biết rõ người có chức vụ, quyền hạn kê khai tài sản, 
thu nhập không trung thực. 

Trao đổi với báo chí, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của 
Quốc hội Trương Minh Hoàng cho biết: Tôi cho rằng việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên 
có chức, có quyền thời gian qua mang lại hiệu quả không cao, thể hiện rõ việc kê khai vẫn rất 
hình thức do thiếu cơ chế giám sát. Ví dụ, nhiều cán bộ có chức, có quyền bị nhân dân viết đơn 
phản ánh là nhiều đất, nhiều nhà, lúc đó cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh mới phát hiện. 
Chính vì vậy, tôi cho rằng để đánh giá việc kê khai tài sản của người cán bộ có chức, có quyền 
thế nào là đúng, là trung thực thì không được buông lỏng cơ chế giám sát. Thực ra việc kê khai 
tài sản vừa là để quản lý giám sát cán bộ có chức, có quyền, vừa là để chứng minh bản thân 
người đó minh bạch. Nếu người cán bộ mà kê khai tài sản đúng thì chính là bảo vệ cho mình, 
nghĩa là bảo vệ tài sản của người cán bộ đảng viên đó trước khi được đề bạt lên một chức vụ 
mới. Khi tổ chức, cơ quan thấy cán bộ đảng viên kê khai tài sản có dấu hiệu chưa minh bạch thì 
cấp ủy, chi bộ trong tổ chức, cơ quan đó phải yêu cầu người cán bộ đảng viên tự lý giải tài sản 
đó do đâu mà có. Nếu người cán bộ đảng viên có chức có quyền cố tình giấu giếm mà cơ quan 
giám sát phát hiện thì phê bình, kiểm điểm, thậm chí có thể buộc thôi việc hoặc cách chức. Còn 
nếu tài sản lớn có dấu hiệu tham nhũng không giải thích được thì xử lý theo pháp luật. Như vậy 
việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ đảng viên có chức, có quyền mới có hiệu quả. 

Đồng quan điểm với Phó chủ nhiệm Trương Minh Hoàng, ông Lưu Bình Nhưỡng, đại 
biểu Quốc hội Khóa XIV cho rằng: Kê khai tài sản đấy và nộp đấy, nhưng hiệu quả đạt được 
còn thấp, nặng tính hình thức. Nếu tất cả các bản kê khai được làm sáng tỏ đúng, sai và ai 
không trung thực đều bị xử lý thì mới có thể phát huy được hiệu quả, khắc phục được bệnh hình 
thức. 

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, 
Thanh tra Chính phủ cho biết: Đối tượng có nguy cơ tham nhũng nhiều nhất là quan chức, 
nhưng việc kê khai tài sản hiện nay vẫn là việc hình thức, kê nhưng không công khai, minh 
bạch được nhiều, được sâu; kê nhưng không có thẩm định, xác minh và kê không trung thực 
cũng không quản lý được. 
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Thời gian qua có nhiều trường hợp lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực công ích được nhận lương hàng tỷ đồng/năm, có nơi đến 2,6 tỷ 
đồng/người/năm và kéo dài nhiều năm nhưng qua công tác kê khai, minh bạch tài sản không 
phát hiện được. Điều đó cho thấy tính hình thức của biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Trở lại 
câu chuyện tài sản “khủng” với hơn 11,78 triệu cổ phiếu DQC tương đương gần 700 tỷ đồng mà 
Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa và các thành viên trong gia đình sở hữu tại 
Công ty Điện Quang đã tự khẳng định đó là số cổ phiếu “đã được kê khai đầy đủ”, “kê khai tài 
sản hàng năm”. Tuy nhiên, dư luận vẫn có quyền đặt câu hỏi về sự minh bạch trong tài sản và 
cách thức quản lý doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khi cổ phần hóa. 

Xung quanh vấn đề này, ông Đinh Văn Minh - Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, 
Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng: Công chức, lãnh đạo quản lý đâu có sống một mình, mà đa 
phần sống với vợ, con, bố mẹ. Nếu họ dịch chuyển tài sản để cho con cái, bạn bè, người thân 
đứng tên thì với quy định của pháp luật hiện nay cũng khó phát hiện và xử lý được... 

Khắc phục tính hình thức trong kê khai tài sản 
Nhằm hoàn thiện các quy định, khắc phục những hạn chế yếu kém trong kê khai tài sản, 

trong công tác quản lý; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống thất thoát tài sản của Nhà 
nước, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong điều kiện hiện nay, Đảng ta đã ban 
hành Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017, về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với 
cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Việc đưa ra quy định kiểm tra, giám sát như 
vậy thể hiện quyết tâm của Đảng là không có vùng cấm, không né tránh, chức vụ càng cao càng 
phải làm gương trước. Thực hiện kê khai như vậy là “trên trước, dưới sau”. 

Theo đó, kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản nhằm bảo đảm việc thực hiện nghiêm 
chỉnh các quy định về kê khai tài sản; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, 
vi phạm trong việc kê khai tài sản; góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. 

Quy định nêu rõ chủ thể giám sát là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương và chi bộ nơi cán bộ đang sinh hoạt. 

Chủ thể kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, báo cáo, giải trình về việc 
kê khai tài sản, biến động tài sản và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm. Cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện đầy đủ, rõ ràng, kịp 
thời của việc kê khai tài sản và biến động tài sản phải kê khai; tính xác thực, hợp pháp về nguồn 
gốc của tài sản tăng thêm. Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý 
các hành vi vi phạm trong việc kê khai tài sản của cán bộ theo quy định. 

Báo cáo đầy đủ, trung thực, kịp thời về việc kê khai tài sản theo yêu cầu của chủ thể kiểm 
tra, giám sát. Giải trình, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc kê 
khai tài sản, biến động tài sản và nguồn gốc của tài sản tăng thêm. 

Theo đó, nội dung kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, là việc thực hiện các quy định 
về kê khai tài sản, biến động tài sản hàng năm thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của cán bộ 
thuộc đối tượng kiểm tra, giám sát, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên. Giải trình về 
biến động tài sản và nguồn gốc của tài sản tăng thêm. 

Quy định chỉ rõ về các vi phạm và việc xử lý vi phạm kê khai tài sản đó là: Không kê 
khai, kê khai không trung thực, kê khai không đúng quy định. Giải trình về biến động tài sản và 
nguồn gốc tài sản tăng thêm: Không giải trình, giải trình không trung thực, không đầy đủ, 
không kịp thời theo quy định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Theo đồng chí Lê Thị Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Trong quy 
định đã nêu rõ toàn bộ cán bộ là đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý mà khi 
có 3 căn cứ sau sẽ phải kiểm tra. Thứ nhất, khi cơ quan và tổ chức có thẩm quyền ban hành kế 
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hoạch, yêu cầu kiểm tra, giám sát. Thứ hai, trường hợp xuất hiện đơn thư, kiến nghị, phản ánh 
có căn cứ về việc kê khai tài sản không trung thực của cán bộ. Và cuối cùng, khi cán bộ có dấu 
hiệu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản. Chỉ cần xuất hiện một trong 
ba căn cứ đó thì sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh. 

Các vi phạm trong quá trình kiểm tra, giám sát về kê khai tài sản đó là: Đối với đối tượng 
kiểm tra, giám sát và các cơ quan tổ chức có liên quan; không chấp hành yêu cầu của chủ thể 
kiểm tra, giám sát và có hành vi cản trở bất hợp tác trong quá trình kiểm tra, giám sát việc kê 
khai tài sản sửa chữa, bổ sung, giả mạo về hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến tài sản, biến 
động tài sản và nguồn gốc tài sản của bản thân và gia đình; gây áp lực, mua chuộc tổ chức, cá 
nhân đang thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản; cung cấp thông tin, tài liệu 
nhằm làm sai lệch kết quả giám sát, kết luận kiểm tra việc kê khai tài sản. Đối với chủ thể kiểm 
tra, giám sát: Làm lộ thông tin về tài sản của đối tượng kiểm tra, giám sát; làm sai lệch hồ sơ 
kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản; nhận xét, kết luận thiếu căn cứ, không khách quan trong 
quá trình kiểm tra, giám sát. 

Quy định này là cơ sở quan trọng để sửa Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm khắc phục 
kê khai tài sản hình thức, kê là phải công khai, để không còn kẽ hở cho những kẻ cơ hội, lợi 
dụng, “lách luật” trục lợi, tham nhũng. 

Thực tế cho thấy, đây là vấn đề lâu nay nhân dân, dư luận rất quan tâm và đặt vấn đề 
nhiều về đối tượng thuộc diện kê khai tài sản nhưng còn mang tính hình thức. Qua kiểm tra, 
giám sát xác định xem ai kê khai không trung thực, không đúng để xem xét xử lý. Từ đó sẽ làm 
cho việc kê khai đi vào thực chất, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng 
trong tình hình hiện nay. Đồng thời, đây là một trong những nội dung trong công tác xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Chính phủ liêm chính, vì dân. 

 

                                                                                                        Minh Nguyễn 
                                                                                       (dangcongsan.vn - Ngày 01/6/2017) 

 

 
 

PHẢI XỬ LÝ THAM NHŨNG VẶT, NẾU KHÔNG SẼ TÍCH TỤ THÀNH THAM NHŨNG LỚN 
 

Tại kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận nhiều nội 
dung, trong đó đề nghị xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với một số cán bộ lãnh đạo, 
nguyên là lãnh đạo. Điều đó cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác 
phòng, chống tham nhũng. Phóng viên báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS, TS 
Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề này. 

Theo tôi, điều này đã thể hiện sự quyết tâm của Đảng, của Bộ Chính trị và của Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính 
trị và đạo đức, lối sống. Cho ta thấy Đảng không chỉ tập trung vào phòng, chống tham nhũng 
mà còn tập trung vào việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, đó chính là 
gốc rễ sâu xa của việc chống tham nhũng và nó cũng xuất phát từ những biểu hiện này. 

Quyết tâm chính trị ấy theo tôi phải trở thành hành động của các cấp ủy đảng, chính 
quyền ở tất cả các cấp, trong toàn hệ thống chính trị và toàn dân. Từ đó, không chỉ tạo ra sự 
chuyển động ở cấp Trung ương mà phải có sự chuyển động từ dưới cơ sở nữa, vì cái “dĩ hòa vi 
quý”, bao che cho nhau ở cấp cơ sở là không ít, rồi chuyện cả nhà làm quan, cả họ làm quan, lợi 
ích nhóm... 
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Vừa qua, tại nhiều địa phương có tình trạng quan chức xây biệt phủ, nhà to khiến nhân 
dân hoài nghi về việc nguồn gốc tài sản của các quan chức này, để lại dư luận không tốt. Do 
vậy, tôi cho rằng những vụ việc mà Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương đã chỉ 
đạo phải làm dứt điểm, công khai về xử lý kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. 

Tôi cũng muốn nhấn mạnh, trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay, việc xử lý kỷ luật 
Đảng phải hết sức nghiêm, đồng thời cũng phải dùng pháp luật của Nhà nước để xử lý và phải 
thu hồi tài sản bất minh của quan chức. Vì đấy là nước mắt, mồ hôi của rất nhiều người dân 
đóng thuế cho Nhà nước mới có được như vậy. 

Như ông vừa nói, công tác phòng, chống tham nhũng phải có sự chuyển động của toàn 
Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn dân cùng vào cuộc thì mới thành công? 

Đúng vậy. Tôi xin nhắc lại, tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, công tác đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. Cái lò đã nóng lên rồi 
thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả 
các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. 

Ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là phát triển tư tưởng của Bác Hồ năm 1942 
trong bài thơ Nhóm lửa, câu đầu của Bác viết: “Lúc leo lét bắt đầu nhóm lửa/ Biết bao nhiêu là 
sự khó khăn?... Khi lửa đà chắc chắn bén lên/ Thì mưa gió, chi chi cũng cháy...”. Đấy là Bác ví 
sự nghiệp cách mạng cũng như nhóm lửa. Và bây giờ trong đấu tranh chống tham nhũng cũng 
coi như một nhiệm vụ cách mạng có đối tượng phải chống và lực lượng chống. 

Theo tôi đây là một nhiệm vụ cách mạng do Đảng lãnh đạo và xác định rõ đối tượng phải 
đấu tranh, đó là: Tham nhũng, thoái hóa biến chất. Còn lực lượng đấu tranh chống tham nhũng 
phải đông đảo từ các tầng lớp đến các cơ quan chức năng có trách nhiệm và tất cả các cấp, 
ngành, các tổ chức đoàn thể cùng giám sát và phản biện, phát hiện thì mới thành công chứ 
không nên chỉ dừng lại việc đấu tranh đơn độc. Đặc biệt là phải lựa chọn ra được phương pháp 
đúng, không nóng vội, không làm nửa vời mà phải kiên quyết, bởi vì phòng, chống tham nhũng 
là liên quan, đụng đến con người, thậm chí người ta là cán bộ có chức, có quyền. 

Vậy, theo ông cần phải có giải pháp như thế nào để có được phương pháp đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng phù hợp, hiệu quả nhất? 

Theo tôi, trước hết phải khơi dậy được lòng tự trọng, danh dự, uy tín trong con người của 
mỗi cán bộ, đảng viên. Thực chất tham nhũng là “ăn cắp” tài sản của Nhà nước, thậm chí là “ăn 
cướp”, tại sao người cán bộ, đảng viên mà lại có hành vi như thế?. Bên cạnh đó phải tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của tổ chức Đảng, việc này lâu nay chúng ta làm chưa 
tốt. Cấp ủy, chi bộ đảng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát xem đảng viên, cán bộ trong cấp 
ủy của mình làm những gì để kịp thời uốn nắn. Phải phòng là chính. Theo tôi, việc này chưa 
được những tổ chức Đảng chú trọng. Thậm chí những người tham nhũng là những người đứng 
đầu cấp ủy, chi bộ, nên cấp ủy, đảng viên là cấp dưới không dám nói, vì sợ bị trù dập, nên còn 
nể nang, né tránh. 

Ông vừa nói đến sự giám sát của các cấp ủy, chi bộ đảng trong công tác phòng, chống 
tham nhũng. Vậy theo ông, việc sinh hoạt chi bộ đảng nên được tổ chức như thế nào cho thực 
sự hiệu quả? 

Theo tôi, trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy cần phải công khai, minh bạch, tức là lãnh đạo cấp 
ủy phải công khai tại cuộc họp chi bộ hằng tháng, những việc làm được và chưa làm được của 
cơ quan, đơn vị thì đảng viên, ủy viên ở cấp ủy ấy mới giám sát được để góp ý sửa chữa. Đồng 
thời, đảng viên cũng phải phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình. Bên cạnh đó, cần phải đổi 
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mới nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ phải sát những vấn đề cụ thể mà tổ chức ấy lãnh đạo. 
Muốn phòng, chống được tham nhũng lớn thì cũng phải chú ý đến phòng, chống và xử lý 
nghiêm cả tham nhũng vặt, vì từ những tham nhũng vặt, nếu không xử lý sẽ tích tụ thành lớn. 

 Xin cảm ơn ông!   
 

                                                                                                      Xuân Hải 
                                                                               (Báo Lao động số 182 - Ngày 07/8/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SƠN LA TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ 
 

Ngày 26/4, tại thành phố Sơn La, 
Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức hội nghị trực 
tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các 
kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư về công tác phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí; xây dựng nông thôn mới và đối 
ngoại nhân dân. 

Hội nghị đã nghe các đồng chí lãnh đạo 
tỉnh Sơn La quán triệt, triển khai thực hiện: 
Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 
Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí 
thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 
Hướng dẫn số 02-HD/BĐNTW của Ban Đối 
ngoại Trung ương về thực hiện ý kiến chỉ đạo 
của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 
số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 
Khóa XI về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao 
hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong 
tình hình mới”. 

10 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, 
chính quyền các cấp trong tỉnh đã nghiêm túc 
tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận 
của Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… 
Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí được 
quan tâm. Công tác cải cách hành chính, 
công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị đạt được những kết quả 
tích cực. 

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, 
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các 
vụ việc tham nhũng được tăng cường. Vai 
trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt 
trận Tổ quốc và nhân dân trong phòng chống 
tham nhũng lãng phí được phát huy… Các 
cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước 
do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam phát động và triển khai đã nhận 
được sự quan tâm của các cấp, các ngành; sự 
hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân 
dân góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển 
kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo 
đảm quốc phòng - an ninh, từng bước cải 
thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân… 

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Sơn 
La đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp thu 
các ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch, 
trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành để 
thực hiện hiệu quả Kết luận số 10 của Bộ 

 

SƠN LA VÀ CÔNG TÁC  
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ 
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Chính trị về công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí. Ban Nội chính Tỉnh ủy là 
đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực 
hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối 
hợp với Ban Nội chính xây dựng dự thảo quy 
định của tỉnh về định hướng cung cấp thông 
tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng. 
Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu hoàn chỉnh dự 
thảo kế hoạch, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
ban hành thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí 
thư về chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo 
xây dựng và ban hành quy định bộ tiêu chí về 
“Bản nông thôn mới”, “Bản kiểu mẫu”; xây 
dựng “tuyến đường, tuyến phố văn minh đô 
thị” trên địa bàn thành phố. Các cấp, các 
ngành của tỉnh tập trung thực hiện Kế hoạch 
công tác đối ngoại năm 2017 và Quy chế 
quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của 
tỉnh; chuẩn bị, tổ chức tốt các hoạt động 
trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - 
Lào 2017”. 

 

Nguyễn Cường 
(baomoi.com - Ngày 26/4/2017)

 

 
 

SƠN LA: TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 50-CT/TW NGÀY 07/12/2015 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ  

VỤ VIỆC, VỤ ÁN THAM NHŨNG 
 

    Ngày 11/01/2016, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật 
Phòng, chống tham nhũng; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 
07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử 
lý vụ việc, vụ án tham nhũng.  

    Tham dự có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân tỉnh; Ngô Văn Khánh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các 
sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện thường trực huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh 
ủy. 

    Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
tỉnh đã quán triệt và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ 
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 
tham nhũng. Đồng chí đánh giá những kết quả đạt được của tỉnh trong công tác phòng, chống 
tham nhũng; nêu bật sự cần thiết, tầm quan trọng của Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015, giới 
thiệu những nội dung của chỉ thị, nêu các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường công tác phát hiện, 
xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

    Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lò Mai Kiên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày 
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo đó, công tác phòng, 
chống tham nhũng của tỉnh Sơn La có nhiều chuyển biến tích cực, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ 
chức thực hiện được Tỉnh ủy, các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các cấp, 
ngành, địa phương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, cấp ủy cùng cấp tích 
cực triển khai thực hiện, đạt được kết quả trên một số mặt. Công tác tuyên truyền, phổ biến 
quán triệt nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 
được đẩy mạnh và đa dạng hóa; ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng 
của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và 
người dân được nâng lên; các tổ chức, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác công khai, minh bạch 
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trong hoạt động; các ngành chức năng và địa phương tăng cường chỉ đạo, triển khai, đôn đốc, 
kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về thực hiện 
các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012 - 2016 trên địa bàn tỉnh. Kết 
quả đã tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng, thực hiện 
pháp luật; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, đẩy mạnh thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng… Thực hiện việc xây dựng, triển 
khai các đề án, tham gia ý kiến vào các dự thảo luật, đề án… theo chỉ đạo của các bộ, ngành 
Trung ương kịp thời theo tiến độ của Kế hoạch. 

    Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, đề xuất những giải pháp 
cụ thể để làm tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.  

    Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức, 
thực hiện nghiêm Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị. Về phương hướng, 
nhiệm vụ trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị phải nỗ lực hơn nữa thực hiện Luật Phòng, 
chống tham nhũng, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng 
Đảng, chính quyền. 

 

                                                                                                            Lừ Văn Tuyên 
                                                                                              Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La 

                                                                                                       (noichinh.vn - Ngày 13/1/2016) 
  

 
 

SƠN LA BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH 
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 

 

Nhằm đẩy mạnh việc 
thực hành tiết kiệm chống 
lãng phí trong mọi lĩnh vực 
của đời sống kinh tế xã hội, 
tạo bước đột phá quan trọng 
trong chống lãng phí và thực 
hành tiết kiệm, góp phần ổn 
định kinh tế vĩ mô, đảm bảo 
an sinh xã hội, thực hiện 
chống lãng phí trong chi tiêu 
công, góp phần sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực để đầu tư 
phát triển kinh tế xã hội, Ủy 
ban nhân dân tỉnh Sơn La đã 
ban hành Quyết định số 
563/QĐ-UBND về Chương 
trình thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí giai đoạn 
2017 - 2020. 

Quyết định nêu rõ, cần 
đẩy mạnh việc thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong 
giai đoạn 2017 - 2020 để góp 
phần hoàn thành các chỉ tiêu 
chủ yếu về kinh tế, xã hội, 
môi trường đề ra trong Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội giai đoạn 2017. 

Triển khai thực hiện 
nghiêm túc các quy định của 
Luật Thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí nhằm ngăn 
chặn tham nhũng, lãng phí, 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, 
tích cực, thống nhất có hiệu 
quả từ nhận thức đến hành 
động của cán bộ, công chức, 
viên chức và nhân dân về 
thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; ngăn chặn và đẩy 
lùi tình trạng lãng phí trong 
các lĩnh vực của đời sống 
kinh tế, xã hội thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí phải 
bám sát chủ trương, định 
hướng của Đảng, Nhà nước, 
gắn với việc thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh, của từng 
ngành, lĩnh vực, phù hợp với 
yêu cầu cải cách hành chính, 
đảm bảo hoàn thành thắng 
lợi nhiệm vụ được giao, 
không để ảnh hưởng đến 
hoạt động của cơ quan, đơn 
vị. Đồng thời, quản lý, khai 
thác, sử dụng tài nguyên, 
khoáng sản, nâng cao hiệu 
quả sử dụng các nguồn lực 
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tài chính, tài sản đầu tư xây 
dựng và nhân lực; đồng thời 
nâng cao ý thức trách nhiệm 
về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí của các cấp, 
các ngành, các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, cán bộ công 
chức, viên chức và người lao 
động trong quản lý và sử 
dụng ngân sách Nhà nước, 
trong thực thi công vụ. Cụ 
thể: 

Trong giai đoạn 2017 - 
2020, tiếp tục đẩy mạnh việc 
quản lý chặt chẽ, tiết kiệm 
chi tiêu ngân sách Nhà nước 
để giảm tỷ trọng chi thường 
xuyên, góp phần cơ cấu lại 
chi ngân sách Nhà nước. 
Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 
10 - 15% các khoản kinh phí 
chi hội nghị, hội thảo, tọa 
đàm, chi tiếp khách, khánh 
tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ 
niệm, sử dụng xăng xe, điện, 
nước, văn phòng phẩm, sách, 
báo, tạp chí theo dự toán 
được duyệt; giảm tối thiểu 
chi đoàn ra, đoàn vào, không 
bố trí đoàn ra trong chi 
thường xuyên các chương 
trình mục tiêu quốc gia. 
Thực hiện cắt giảm 100% 
việc tổ chức lễ động thổ, lễ 
khởi công, khánh thành các 
công trình xây dựng cơ bản, 
trừ các công trình có ý nghĩa 
quan trọng về kinh tế, chính 
trị, văn hóa - xã hội của tỉnh 
theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

Triển khai thực hiện 
các biện pháp thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong 
tất cả các khâu của quá trình 

đầu tư, bảo đảm đầu tư tập 
trung, khắc phục cơ bản tình 
trạng đầu tư dàn trải, phân 
tán. Bảo đảm 100% việc 
phân bổ vốn đầu tư công, 
tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn đầu tư 
công và thứ tự ưu tiên theo 
quy định tại Luật Đầu tư 
công và quy định của cấp có 
thẩm quyền. Tập trung xử lý 
dứt điểm nợ đọng xây dựng 
cơ bản, hạn chế phát sinh nợ 
mới. 

Đồng thời, tăng cường 
công tác rà soát, bảo đảm 
100% các chương trình, dự 
án bố trí trong kế hoạch đầu 
tư công phải có đầy đủ các 
thủ tục đầu tư theo quy định 
của Luật Đầu tư công. Chấn 
chỉnh và triển khai thực hiện 
có hiệu quả chống lãng phí 
trong công tác khảo sát, thiết 
kế, giải pháp thi công, thẩm 
định dự án; hạn chế các nội 
dung phát sinh dẫn đến phải 
điều chỉnh thiết kế trong quá 
trình thi công xây dựng công 
trình; phấn đấu thực hiện tiết 
kiệm từ 10% đến 15% tổng 
mức đầu tư. 

Đẩy mạnh việc thực 
hiện đấu thầu rộng rãi, công 
khai theo quy định của Luật 
Đấu thầu. Nâng cao hiệu lực 
và hiệu quả công tác giám sát 
các dự án đầu tư của Nhà 
nước qua việc kiểm toán, 
giám sát cộng đồng dân cư 
và các tổ chức xã hội; làm rõ 
trách nhiệm đối với các cơ 
quan, đơn vị, cá nhân vi 
phạm các quy định của pháp 
luật về đầu tư công, đấu thầu 
gây lãng phí, thất thoát. 

Các sở, ban ngành liên 
quan tăng cường công tác 
theo dõi, thanh tra, kiểm tra 
đánh giá đối với 100% kế 
hoạch, chương trình, dự án 
đầu tư công được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt theo 
quy định của Luật Đầu tư 
công và các văn bản hướng 
dẫn. 

Tăng cường giám sát, 
thanh tra, kiểm tra việc thực 
hiện Luật Đất đai, quy hoạch 
sử dụng đất và các văn bản 
quy phạm pháp luật về sử 
dụng đất. Thực hiện nghiêm 
việc xử lý, thu hồi các diện 
tích đất đai, mặt nước sử 
dụng không đúng quy định 
của pháp luật, sử dụng đất 
sai mục đích, sai quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất, sử 
dụng lãng phí, kém hiệu quả, 
bỏ hoang hóa và lấn chiếm 
đất trái quy định. 

Phấn đấu đến năm 
2020, đào tạo đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức đảm 
bảo số lượng, cơ cấu hợp lý, 
có đủ trình độ và năng lực thi 
hành công vụ, phục vụ nhân 
dân, phục vụ sự nghiệp phát 
triển của tỉnh, 100% cơ quan 
hành chính Nhà nước có cơ 
cấu cán bộ, công chức theo 
vị trí việc làm hợp lý. 

Tiếp tục thực hiện lộ 
trình tinh giản biên chế, sắp 
xếp lại bộ máy hành chính 
giai đoạn 2017 - 2020 theo 
Nghị quyết số 39-NQ/TW 
của Bộ Chính trị và quy định 
của Chính phủ về tinh giản 
biên chế. Đối với đơn vị sự 
nghiệp công lập có nguồn 
thu sự nghiệp, khuyến khích 
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đẩy mạnh chuyển đổi thêm 
10% số lượng viên chức sang 
cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm và xã hội hóa, thay thế 
nguồn trả lương từ ngân sách 
Nhà nước bằng việc trả 
lương từ nguồn thu sự 
nghiệp. Các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị chỉ tuyển dụng 
số cán bộ, công chức, viên 
chức mới không quá 50% số 
biên chế cán bộ, công chức, 

viên chức đã thực hiện tinh 
giản biên chế và không quá 
50% số biên chế cán bộ, 
công chức, viên chức đã giải 
quyết chế độ nghỉ hưu hoặc 
thôi việc theo quy định. 

Quản lý chặt chẽ thời 
giờ lao động, kiểm tra, giám 
sát chất lượng và đảm bảo 
hiệu quả công việc của cán 
bộ, công chức, viên chức, 
người lao động tại các cơ 

quan, đơn vị. Giảm tối thiều 
30% số giờ thực hiện các thủ 
tục hành chính, thời gian nộp 
thuế, các khoản bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp. 

 

ML 
(mof.gov.vn  

 Ngày 28/6/2017)

 

 
  

SƠN LA: CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 
 

Ngày 27/6/2017, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, 
chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tăng cường công tác 
bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Các ngành trong khối nội chính phối 
hợp và thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bảo 
vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn quan trọng và các hoạt động lớn của tỉnh, tăng cường bám, nắm 
địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, địa bàn có hoạt động tôn giáo, 
đảm bảo ổn định an ninh chính trị, an ninh tư tưởng, văn hóa; triển khai kế hoạch đảm bảo an 
ninh, không để các thế lực thù địch kích động tư tưởng “Ly khai, tự trị”; tích cực tuyên truyền, 
vận động nhân dân nhất là nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ, tham gia bảo 
vệ an ninh biên giới. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 
hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; tăng cường phối 
hợp giữa các cơ quan chức năng trong thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; 
lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung cơ chế chính sách trong quản lý kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm 
quản lý chặt chẽ, phát huy tối đa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế 
- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để 
ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; thực hiện khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nghiêm 
minh theo quy định của pháp luật.  

Hội nghị thống nhất một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đó là: nâng cao hơn 
nữa việc phối hợp giữa các cấp, các ngành chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với 
các loại tội phạm, tập trung ở địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; công tác xây dựng 
lực lượng và huấn luyện, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang; 
tăng cường nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tác động của tuyên truyền luận điệu 
lập “Nhà nước ly khai, tự trị”; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham 
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nhũng, lãng phí theo chương trình, kế hoạch đề ra; nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải 
quyết khiếu nại, tố cáo… 

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác nội chính đạt được trong 6 tháng 
đầu năm 2017. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong thời gian tới cần tập trung vào 
một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn 
bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham 
nhũng. Lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, chủ động phòng 
ngừa, ngăn chặn tác động của tuyên truyền luận điệu lập “Nhà nước ly khai, tự trị”, kiềm chế sự 
gia tăng của các loại tội phạm; đấu tranh kiên quyết và hiệu quả với các loại tội phạm, tập trung 
ở địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu 
tranh, tố giác tội phạm. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động 
tư pháp. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án, đảm bảo phán 
quyết của tòa án phải đúng pháp luật, chú trọng đẩy mạnh việc tranh tụng tại phiên tòa. Tăng 
cường kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đưa nội dung phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng; thực 
hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan trong 
công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 

 

                                                                                                           Lừ Văn Tuyên 
                                                                                               Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La 

                                                                                                       (noichinh.vn - Ngày 29/6/2017) 
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