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Lời giới thiệu  
 

Tham nhũng được xem là vấn đề quốc nạn của nhiều quốc gia, trong đó có Việt 
Nam. Nó không chỉ làm suy thoái tiềm lực kinh tế, làm giảm sức mạnh và uy tín quốc 
gia mà còn làm băng hoại đạo đức, đánh mất niềm tin, gây khủng hoảng xã hội.  

Trong các loại tham nhũng ở nước ta thì “tham nhũng vặt” đã trở thành mối 
nguy hại lớn, nó gặm nhấm những giá trị tốt đẹp của cơ quan, cán bộ công quyền vì 
nhân dân phục vụ, làm xấu đi hình ảnh của nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu 
quả, làm tha hóa phẩm chất, lương tâm của người cán bộ, gây nhức nhối đạo đức xã 
hội, làm chậm tiến độ phát triển chung của nền kinh tế quốc gia và làm méo mó hình 
ảnh của một đất nước đang nỗ lực hội nhập vào thế giới.  

Thực tế cuộc sống cho thấy “tham nhũng vặt” xảy ra ở nhiều lĩnh vực, thường 
xuyên nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; quản lý trật tự giao thông, đô thị; y 
tế; giáo dục; hải quan; thuế; tuyển dụng, đề bạt, sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ công 
chức... Đó là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; làm xói mòn 
giá trị đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; gây phiền toái cho nhân dân... Tuy giá 
trị vật chất không lớn, nhưng nó đã góp phần vào làm thất thoát tài sản, công sức của 
Nhà nước, quyền lợi, vật chất của nhân dân, từng bước “gặm nhấm” làm rối loạn các 
giá trị chuẩn mực xã hội đồng thời, là cơ sở để cho tham nhũng “lớn” phát triển. Đặc 
biệt, nó là căn nguyên dẫn đến sự giảm sút lòng tin của con người với con người trong 
xã hội, của các thành viên trong tổ chức; là cái cớ để các thế lực thù địch lợi dụng 
công kích, chống phá Đảng, chế độ và sâu xa hơn là làm xói mòn lòng tin của nhân 
dân với thể chế chính trị, làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước trong lòng nhân dân và 
trên trường quốc tế. 

Vì thế, nhìn thẳng vào sự thật, nhận diện đúng thực trạng, hệ lụy và nguyên 
nhân của tham nhũng “vặt”, đề ra những nội dung, giải pháp đủ mạnh để đấu tranh, 
phòng, chống tham nhũng “vặt” hiệu quả là trách nhiệm chính trị, nhiệm vụ cấp thiết 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trước hết là của cấp ủy, người đứng đầu các 
ngành, các cấp trong hệ thống chính trị. 

Nhằm góp phần ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi nạn “tham nhũng vặt”, Thư viện tỉnh 
Sơn La biên soạn Thông tin Khoa học chuyên đề: “Tham nhũng vặt”: Hậu quả 
không hề “vặt”.  

Trân trọng giới thiệu! 
 

                                                                                           BAN BIÊN SOẠN 
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MỘT SỐ ĐIỂM MỚI MANG TÍNH ĐỘT PHÁ CỦA 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 2018 
 

Tại Kỳ họp thứ tư và Kỳ họp thứ năm, Quốc hội Việt Nam Khóa XIV đã thảo 
luận và cho ý kiến về dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) với nhiều điểm 
mới quan trọng, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng 
mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Ngày 20/11/2018, dự thảo được thông qua sau 
nhiều lần góp ý, chỉnh lý với tỷ lệ tán thành 93,2%. Bài viết tập trung vào một số điểm 
mới cơ bản và quan trọng hàng đầu của Luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 01/7/2019. 

Kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; minh bạch, công khai 
và giải trình trách nhiệm là những nội dung không thể thiếu trong tiến trình xây dựng 
pháp quyền, thực thi dân chủ; đảm bảo quyền lực Nhà nước thực sự thuộc về nhân dân. 
Chính vì vậy, hoàn thiện thể chế pháp lý trong lĩnh vực này là công việc cấp bách, 
thường xuyên đáp ứng nhu cầu quản lý Nhà nước, xu thế hội nhập phát triển kinh tế 
của Việt Nam trong quan hệ kinh tế thế giới; đặc biệt đây chính là việc đảm bảo và vận 
hành các thiết chế dân chủ nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Luật Phòng chống tham nhũng lần đầu được Quốc hội ban hành năm 2005. Để 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đảm bảo hiệu lực, Luật được tiến hành sửa đổi, bổ sung 
vào các năm 2007, 2012. Sau 10 năm thực hiện đến năm 2015, Luật tiếp tục được đưa 
vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội Khóa XIV và cụ thể trong Kế 
hoạch số 3428/KH-TTCP ngày 18/11/2015 về việc xây dựng Luật Phòng, chống tham 
nhũng, giao Thanh tra Chính phủ chủ trì soạn thảo và trình dự án Luật. 

Tại lần sửa đổi năm 2018 này, hàng loạt các vấn đề của Luật đã được đưa ra 
nghiên cứu, phân tích, đánh giá khung pháp lý và điều chỉnh đảm bảo tính thống nhất, 
chặt chẽ, khắc phục các tồn tại, bất cập. Bài viết tập trung phân tích và đánh giá bốn 
điểm mới cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018. 

1. Mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống tham nhũng ra khu 
vực ngoài Nhà nước 

Trong bối cảnh hiện nay, việc mở rộng phạm vi áp dụng một số biện pháp phòng 
chống tham nhũng ra khu vực ngoài Nhà nước là đòi hỏi cấp thiết. Thực tế cho thấy, 
tình hình tham nhũng ở khu vực ngoài Nhà nước đã và đang làm ảnh hưởng bất lợi đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động bình thường của các cơ 
quan Nhà nước và hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Mặt khác, việc mở 
rộng phạm vi điều chỉnh ra khu vực ngoài Nhà nước của Luật Phòng, chống tham 
nhũng lần này là sự phù hợp và cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo tại 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 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống 
tham nhũng, lãng phí; đồng bộ với Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung 2017) đã mở rộng 
quy định xử lý đối với một số tội phạm về tham nhũng trong mọi tổ chức, doanh 
nghiệp ngoài Nhà nước); phù hợp với yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về chống 
tham nhũng mà Việt Nam là thành viên. Theo đó, Điều 1 của Luật mới quy định ngắn 
gọn và khái quát: “Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý 
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tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng”. 
So với Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 và Luật Phòng, chống tham nhũng 

sửa đổi, bổ sung 2012 thì phạm vi điều chỉnh mở rộng bởi các quy định giới hạn cơ 
quan, tổ chức, đơn vị chỉ bao gồm: Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị; tổ chức chính 
trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và 
tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ 
hoặc một phần kinh phí hoạt động do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý 
nhằm phục vụ nhu cầu phát triển chung, thiết yếu của Nhà nước và xã hội. 

Cũng từ việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, Luật mới đã có sự chỉnh lý, làm rõ các 
hành vi về tham nhũng trong khu vực Nhà nước cho phù hợp với Bộ luật Hình sự (sửa 
đổi, bổ sung 2017) về tội tham nhũng. Trong 12 hành vi tham nhũng có 07 hành vi 
thuộc nhóm tội phạm tham nhũng, 04 hành vi thuộc nhóm tội phạm khác và cụ thể hóa 
01 hành vi nhũng nhiễu vì vụ lợi so với quy định trong Luật hiện hành. Khái niệm 
“nhũng nhiễu” được bổ sung hành vi “đòi hỏi của người có chức vụ, quyền hạn trong 
khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ”; “vụ lợi” được giải thích là việc người có chức vụ, 
quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích 
phi vật chất không chính đáng. Khái niệm “phi vật chất” vừa rộng nghĩa hơn khái niệm 
“lợi ích tinh thần” của Luật hiện hành vừa thống nhất với quy định của Bộ Luật Hình 
sự (sửa đổi, bổ sung 2017). 

Đối với khu vực ngoài Nhà nước, hành vi tham nhũng được quy định gồm: i) 
Tham ô tài sản; ii) Nhận hối lộ; iii) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc 
của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi. Việc giới hạn 03 dạng hành vi tham nhũng 
như vậy là phù hợp với chủ trương phòng chống tham nhũng trong khu vực tư, đáp ứng 
yêu cầu của Công ước quốc tế về chống tham nhũng mà Việt Nam đã tham gia ký kết. 

Về việc mở rộng phạm vi điều chỉnh ra khu vực ngoài Nhà nước, trong suốt quá 
trình tranh luận, cũng có một số ý kiến đề nghị cần rà soát để bảo đảm quy định của 
Luật mới bao quát hết được các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tổ chức tôn giáo. Trong 
đó, có ý kiến đề nghị chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp ngoài Nhà nước khi họ tham 
gia vào các dự án có vốn, tài sản Nhà nước; đề nghị thay cụm từ “tổ chức xã hội 
thường xuyên huy động” bằng cụm từ “tổ chức xã hội có huy động” các khoản đóng 
góp của nhân dân cho phù hợp. 

Ở nội dung này, nhìn tổng thể trong hệ thống pháp luật thực định chúng ta thấy, Bộ 
luật Hình sự đã mở rộng quy định xử lý tội phạm về tham nhũng trong mọi tổ chức, 
doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đồng thời, pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, kinh 
doanh, đất đai, khoáng sản... cũng đã quy định trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức 
trong công khai, minh bạch các hoạt động, thực hiện một số biện pháp phòng ngừa xung 
đột lợi ích... Như vậy, các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tổ chức tôn giáo và tổ chức xã 
hội khác khi thực hiện những hoạt động liên quan đến vốn, tài sản của Nhà nước hoặc có 
huy động các khoản đóng góp của nhân dân đều phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật; 
nếu có hành vi tham nhũng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật mới ra khu vực ngoài Nhà nước là 
vấn đề mới, cần đảm bảo tính khả thi và tránh sự xung đột với các luật khác nên Luật 
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Phòng, chống tham nhũng lần này đã được điều chỉnh theo hướng: Quy định cụ thể 
hơn một số biện pháp phòng chống tham nhũng như công khai, minh bạch tổ chức và 
hoạt động, kiểm soát xung đột lợi ích, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu; các 
biện pháp này áp dụng đối với công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội vì 
đây là các doanh nghiệp, tổ chức có huy động vốn đóng góp của nhiều cổ đông, ảnh 
hưởng lớn đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế hoặc có huy động các khoản 
đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện (Điều 80). Bên cạnh đó; phân định rõ 
doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước không áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa tham 
nhũng như khu vực trong Nhà nước. Một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng chỉ áp 
dụng được với khu vực Nhà nước như xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, chuyển đổi vị trí công tác trong 
cơ quan, tổ chức, đơn vị... Điều 80 của Luật mới đã quy định các biện pháp phòng 
chống tham nhũng áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước và 
giao cho Chính phủ quy định chi tiết. 

2. Việc xác định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập 
Kê khai tài sản, thu nhập là trách nhiệm mà các cán bộ, công chức, người có nghĩa 

vụ theo quy định của Luật phải thực hiện, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
trong việc tổ chức và gương mẫu thực hiện. Luật hiện hành quy định mọi đối tượng có 
nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đều áp dụng chung một biện pháp kê khai, theo dõi 
biến động, xác minh tài sản, thu nhập mà không phân biệt đối tượng để có mức độ kiểm 
soát khác nhau phù hợp với năng lực của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Luật mới đã quy định: Về nội dung, nghĩa 
vụ kê khai tài sản, thu nhập bao gồm tài sản thu nhập và biến động (tăng hoặc giảm); về 
phạm vi, bao gồm tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, của vợ hoặc chồng và 
con chưa thành niên; về phương thức và thời điểm kê khai, các đối tượng phải kê khai 
lần đầu, kê khai bổ sung, kê khai hàng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ. 

Một trong những bất cập của Luật hiện hành là việc quy định quá nhiều cơ quan 
có chức năng quản lý bản kê khai và xác minh tài sản, thu nhập. Trong điều kiện mở 
rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai và giao thêm nhiều thẩm quyền cho cơ quan kiểm 
soát tài sản, thu nhập, Điều 30 của Luật mới đã giao cho Thanh tra Chính phủ, Thanh 
tra các bộ, ngành, Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc 
diện kê khai công tác tại các bộ; cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ và chính 
quyền địa phương; các cơ quan khác và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức xã hội chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, thu nhập của người kê khai công tác 
trong cơ quan, tổ chức mình. 

3. Xác định chủ thể có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 
Trước đó, các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập được Luật hiện hành quy 

định gồm: a) Cán bộ từ phó trưởng phòng của ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh trở lên và tương đương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; b) Một 
số cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; người làm công tác quản lý ngân sách, tài 
sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân; c) người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 
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Luật mới đã mở rộng thêm những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bao 
gồm: 1. Cán bộ; công chức; 2. Sỹ quan Công an nhân dân; sỹ quan Quân đội nhân dân, 
quân nhân chuyên nghiệp; 3. Người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương 
trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, người được cử 
làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; 4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, 
người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Trong đó, người giữ chức vụ từ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên, người 
công tác tại các vị trí có nguy cơ tham nhũng cao phải kê khai tài sản, thu nhập hàng 
năm với mục đích nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn. Các đối tượng khác chỉ phải kê khai 
lần đầu hoặc kê khai bổ sung với mục đích chủ yếu nhằm tạo cơ sở dữ liệu để so sánh, 
đối chiếu khi họ được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn hoặc khi có biến động về tài sản, 
thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên trong một năm... 

Về minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập trong khu vực ngoài Nhà nước, dù có 
những ý kiến về những người giữ chức vụ quản lý, điều hành trong công ty đại chúng, tổ 
chức tín dụng, tổ chức xã hội khu vực ngoài Nhà nước phải kê khai, công khai bản kê 
khai, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập và bị xử lý về tài sản, thu nhập nếu giải trình 
không hợp lý về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm nhưng Luật Phòng, chống tham 
nhũng đã loại trừ nhóm chủ thể này bởi việc kiểm soát thu nhập của người quản lý doanh 
nghiệp sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.  

Trong hệ thống pháp luật, trách nhiệm phải kê khai thu nhập của những người 
giữ chức vụ quản lý, điều hành trong doanh nghiệp đã được Luật Doanh nghiệp, Luật 
Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán quy định cụ thể đối với mọi loại hình doanh 
nghiệp mà không chỉ giới hạn ở công ty đại chúng và tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, 
các luật này cũng chỉ buộc người giữ chức vụ quản lý, điều hành phải kê khai thu nhập 
(khác với cán bộ, công chức, viên chức thì ngoài kê khai thu nhập thì còn kê khai cả tài 
sản). Trình tự, thủ tục kê khai, công khai thu nhập của người giữ chức vụ quản lý, điều 
hành trong doanh nghiệp cũng hoàn toàn khác với quy định về trình tự, thủ tục kê khai, 
công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Hơn nữa, người quản lý, 
điều hành trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước rất đa dạng, trong đó 
có cả nhà đầu tư nước ngoài nên việc yêu cầu họ phải kê khai tài sản của họ và của vợ 
(hoặc chồng), con chưa thành niên ở nước ngoài để kiểm soát tài sản, thu nhập là 
không khả thi. 

Nhìn chung, các quy định này về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu tập trung kiểm soát 
tài sản, thu nhập của những người đứng đầu hoặc công tác tại các vị trí có nguy cơ 
tham nhũng cao, bảo đảm phù hợp với năng lực của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập 
và khả năng đầu tư nguồn lực cho việc kiểm soát tài sản, thu nhập, qua đó tăng cường 
hơn hiệu lực, hiệu quả của các biện pháp này trong phòng chống tham nhũng. 

4. Xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn 
gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực 

Riêng đối với tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình 
không hợp lý về nguồn gốc thì đến nay, pháp luật chưa có quy định để xử lý. Đây là 
vấn đề mới, lần đầu tiên được bàn đến khi xây dựng dự thảo của Luật. Trên thực tế, tài 
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sản, thu nhập của người dân, cán bộ, công chức, viên chức được hình thành từ nhiều 
nguồn khác nhau, Nhà nước ta chưa kiểm soát được thu nhập của toàn xã hội và pháp 
luật chưa quy định đánh thuế đối với tài sản thì việc xác định tính hợp lý của nguồn 
gốc tài sản, thu nhập tăng thêm để đánh thuế hoặc thu hồi là vấn đề rất phức tạp. Mặt 
khác, đây là vấn đề lớn, có liên quan đến quyền sở hữu tài sản - quyền cơ bản của công 
dân theo Hiến pháp nên khi thông qua, các đại biểu Quốc hội đã cân nhắc hết sức kỹ 
lưỡng. Theo Báo cáo 361/BC-UBTVQH14 ngày 19/11/2018 về giải trình; tiếp thu, 
chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng tại tất cả các phiên thảo luận về nội 
dung này, ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan còn rất khác nhau và 
phân tán. Để bảo đảm thận trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký 
Quốc hội gửi phiếu thăm dò ý kiến của đại biểu Quốc hội về nội dung này. Kết quả, có 
209/456 ý kiến đại biểu, chiếm 43,09% tổng số đại biểu tán thành phương án xem xét, 
giải quyết tại tòa án; 156/456 ý kiến đại biểu, chiếm 32,16% tổng số đại biểu tán thành 
với phương án thu thuế; 40 ý kiến đại biểu đề nghị giữ như quy định của Luật Phòng, 
chống tham nhũng hiện hành và 51 đại biểu không thể hiện chính kiến hoặc có ý kiến 
khác. Như vậy, không có phương án nào nhận được sự ủng hộ của quá 50% tổng số đại 
biểu Quốc hội. Từ kết quả này cho thấy do chưa đạt được sự đồng thuận, thống nhất 
cao nên nội dung này cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, khi đã đủ điều 
kiện chín muồi, phù hợp thực tiễn, bảo đảm tính khả thi thì mới nên quy định vào Luật. 

Vì vậy hiện nay, việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê 
khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc sẽ được thực hiện như quy định của pháp luật 
hiện hành. Theo đó, nếu cơ quan có thẩm quyền chứng minh được tài sản do tham nhũng 
mà có thì tiến hành thu hồi hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật tương ứng; nếu 
chứng minh được có dấu hiệu trốn thuế thì xử lý theo quy định của pháp luật về thuế. 

Nếu như Luật hiện hành quy định còn khá chung chung về việc xử lý hành vi kê 
khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng 
thêm không trung thực thì Luật mới đã quy định chi tiết và nghiêm khắc trách nhiệm 
pháp lý đối với 3 nhóm đối tượng: i) Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân; ii) Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức 
vụ; iii) Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc hai trường hợp nêu trên. 

Đồng thời, Điều 31 của Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung 2018) 
đã bổ sung quy định về chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm được phát hiện trong quá 
trình kiểm soát tài sản, thu nhập đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết để tăng cường 
việc xử lý đối với loại tài sản, thu nhập này. 

Ngoài 4 nhóm điểm mới nêu trên, Luật Phòng, chống tham nhũng lần này còn 
sửa đổi, bổ sung thêm nhiều nội dung khác mang tính toàn diện như: Tài sản, thu nhập 
phải kê khai; giám sát công tác phòng chống tham nhũng của cơ quan dân cử, đại biểu 
dân cử; việc áp dụng biện pháp tài chính và công nghệ để tất cả các giao dịch có liên 
quan đến sử dụng vốn, tài sản công đều không dùng tiền mặt; căn cứ, thủ tục, thẩm 
quyền xác minh tài sản, thu nhập... nhằm khắc phục các lỗ hổng lập pháp trước đây, 
góp phần đảm bảo hiệu lực, hiệu quả cho hoạt động phòng chống tham nhũng ở nước 
ta trong thời gian tới. 
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Tuy nhiên, ở góc độ quản lý và đảm bảo công bằng xã hội; bên cạnh việc tổ chức 
thực hiện Luật này kể từ ngày có hiệu lực (01/7/2019) cần phải tiến hành đánh giá, 
tổng kết và tiếp tục hoàn thiện các chế định tài sản. Từ đó mới có thể hoàn thiện về 
việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không 
hợp lý về nguồn gốc. 

Tóm lại, việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 là một 
bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt là về yêu cầu đẩy mạnh 
công tác thu hồi tài sản trong phòng chống tham nhũng, nâng cao tính gương mẫu của 
cán bộ, công chức, người có chức vụ, quyền hạn trong minh bạch tài sản, thu nhập. 
Đây cũng là quá trình Việt Nam thực hiện khuyến nghị của Công ước Liên hợp quốc 
về chống tham nhũng, là việc nội luật hóa hành vi làm giàu bất chính mà nhiều nước 
trên thế giới cũng áp dụng các cách thức khác nhau để xử lý đối với loại tài sản này. 
Nhờ đó, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ có hiệu quả thiết thực trong 
bảo vệ thể chế chính trị, bảo vệ chủ quyền và lợi ích của nhân dân. 

 

                                                                             Nguyễn Thúy Hoa  
                                                             Tiến sỹ, Học viện Chính trị khu vực I 
                                                 (Tạp chí Giáo dục lý luận số 288  - Tháng 2/2019) 

 

 
 

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GÓP PHẦN CHUẨN BỊ  

TỐT CHO ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀ TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG   
 

Sáng ngày 26/7/2019, tại Hà Nội, 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã 
tổ chức Phiên họp thứ 16 nhằm đánh 
giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu 
năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 
những tháng cuối năm 2019. Phát biểu 
kết luận Phiên họp, đồng chí Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ 
đạo biểu dương Cơ quan Thường trực 
của Ban Chỉ đạo đã rất trách nhiệm, 
chuẩn bị công phu, chu đáo, nghiêm 
túc, kỹ lưỡng các tài liệu phục vụ 
Phiên họp và nhấn mạnh: 

1. Trong 6 tháng đầu năm 2019, 
cùng với những thành tựu chung của đất 
nước, công tác phòng chống tham nhũng 
tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh theo 

hướng có chiều sâu, đạt kết quả toàn 
diện, đồng bộ, rõ nét hơn, nổi bật là: 

-  Tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý 
các vụ việc, vụ án, với quyết tâm cao 
hơn, quyết liệt hơn; nhiều vụ án được mở 
rộng điều tra, chứng minh làm rõ bản 
chất chiếm đoạt, tham nhũng, khởi tố 
thêm nhiều bị can, trong đó có nhiều 
trường hợp là cán bộ cấp cao thuộc diện 
Trung ương quản lý, qua đó, tiếp tục 
khẳng định quan điểm “không có vùng 
cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó 
là ai” trong đấu tranh phòng chống tham 
nhũng. Các cơ quan chức năng, nhất là 
cơ quan tiến hành tố tụng trong công an, 
quân đội, viện kiểm sát, tòa án, nội 
chính, cơ quan giám định, định giá tài 
sản,... đã nỗ lực cố gắng, phối hợp nhịp 
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nhàng, ăn khớp, tập trung chỉ đạo cho 
việc xử lý các vụ án, vụ việc có nhiều 
chuyển biến tích cực, bảo đảm tiến độ 
theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, có vụ 
vượt yêu cầu đề ra. Đã kết thúc xác 
minh, giải quyết 24 vụ việc; mở rộng 
điều tra, khởi tố mới 05 vụ án, phục hồi 
điều tra 04 vụ án, khởi tố thêm 26 bị can; 
kết thúc điều tra 03 vụ án/19 bị can, ban 
hành cáo trạng truy tố 06 vụ án/27 bị 
can; xét xử sơ thẩm 09 vụ án/21 bị cáo, 
xét xử phúc thẩm 10 vụ án/149 bị cáo. 
Nhất là đã xét xử kịp thời, nghiêm minh 
04 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận 
xã hội quan tâm: (1) Vụ án “Lạm dụng 
chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” 
xảy ra tại Vinashin; (2) Vụ án “Sử dụng 
mạng Internet thực hiện hành vi chiếm 
đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh 
bạc…” xảy ra tại Phú Thọ và một số địa 
phương; (3) Vụ án “Lạm dụng chức vụ, 
quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm 
trái quy định của Nhà nước về quản lý 
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Thiếu 
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” 
xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Đông Á, Thành phố Hồ Chí Minh 
(DAB), (4) Vụ án “Lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 
Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm 
trọng” xảy ra tại Đà Nẵng và một số tỉnh, 
thành phố; mở rộng điều tra, làm rõ hành 
vi đưa, nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại 
Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, các 
vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, 
Đinh Ngọc Hệ, khởi tố điều tra vụ án xảy 
ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất 
giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái 
Nguyên,... Tạm giữ, kê biên tài sản, 
phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao 
dịch, chuyển nhượng tài sản liên quan 
các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo 

dõi, chỉ đạo với giá trị tài sản trên 10.000 
tỷ đồng.  

- Công tác phát hiện, xử lý tham 
nhũng ở các địa phương có nhiều tiến bộ, 
khắc phục dần tình trạng “trên nóng, 
dưới lạnh” trong phòng chống tham 
nhũng; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền 
hà cho người dân, doanh nghiệp trong 
giải quyết công việc “tham nhũng vặt” 
được quan tâm chỉ đạo, tạo chuyển biến 
bước đầu trong nhận thức và hành động 
của cán bộ, đảng viên. Trong 6 tháng đầu 
năm 2019, các địa phương đã khởi tố 
176 vụ án/425 bị can về các tội tham 
nhũng, chức vụ (tăng 13,5% về vụ và 
32,8% về số bị can so với cùng kỳ năm 
2018). Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
và tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai 
Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về 
tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả 
tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 
người dân, doanh nghiệp trong giải quyết 
công việc. 

-  Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công 
tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý 
nghiêm minh, kịp thời các tổ chức đảng, 
đảng viên sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương trong Đảng, củng cố thêm niềm 
tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban 
kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối 
với 123 tổ chức đảng và 7.923 đảng viên 
vi phạm; trong đó có 256 đảng viên bị kỷ 
luật do có hành vi tham nhũng, cố ý làm 
trái (tăng 21 trường hợp so với cùng kỳ 
năm 2018). Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật đối 
với 01 tổ chức đảng, 13 đảng viên thuộc 
diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, cả 
đương chức và đã nghỉ hưu. Tính từ đầu 
nhiệm kỳ đến nay, đã thi hành kỷ luật 
Đảng và xử lý hình sự trên 70 cán bộ, 
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đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư quản lý. 

Cơ quan thanh tra, kiểm toán đã 
kiến nghị thu hồi, xử lý 61.392 tỷ đồng 
và 142ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật, 
hành chính 692 tập thể và nhiều cá nhân; 
chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý 46 
vụ, 73 đối tượng. Thanh tra Chính phủ 
đã tập trung thanh tra, ban hành kết luận 
thanh tra các dự án, vụ việc theo Kế 
hoạch của Ban Chỉ đạo. 

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây 
dựng, ban hành nhiều quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây 
dựng Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và 
phòng chống tham nhũng. Nhiều quy 
định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
liên quan đến phòng chống tham nhũng 
đã được xây dựng, ban hành, nhất là các 
quy định về chế độ kiểm tra, giám sát 
công tác cán bộ; về trách nhiệm của 
người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp 
dân, đối thoại trực tiếp với dân; về tăng 
cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình 
trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 
người dân, doanh nghiệp trong giải quyết 
công việc; về thi hành Luật Phòng, 
chống tham nhũng, Luật Tố cáo... Chỉ 
đạo các cơ quan chức năng xây dựng, 
hoàn thiện các dự án: Luật Kiểm toán 
Nhà nước, Luật Cán bộ, công chức, Luật 
Viên chức, Luật Giám định tư pháp,... 
theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

-  Tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn 
vai trò của báo chí, Mặt trận Tổ quốc và 
nhân dân trong phòng chống tham 
nhũng. Các cơ quan chức năng đã kịp 
thời cung cấp, công khai thông tin về kết 
quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý 
các vụ án, vụ việc về tham nhũng; các cơ 
quan truyền thông, báo chí đã có nhiều 
tin, bài phản ánh những vấn đề bức xúc, 

nổi cộm, nhân dân quan tâm; đấu tranh 
với những biểu hiện tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực, nhất là tình trạng “tham 
nhũng vặt”; góp phần quan trọng vào kết 
quả công tác phòng chống tham nhũng. 

- Thường trực Ban Chỉ đạo, các 
thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan 
Thường trực của Ban Chỉ đạo hoạt động 
rất tích cực, trách nhiệm, nền nếp, hiệu 
quả; các cơ quan chức năng phối hợp 
nhịp nhàng, trách nhiệm cao. Nhất là, 
thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cơ chế 
giao ban, hội ý của các đồng chí Thường 
trực Ban Chỉ đạo được phân công chỉ 
đạo vụ án, vụ việc; các thành viên Ban 
Chỉ đạo chủ động, tích cực kiểm tra, 
giám sát, đôn đốc công tác phòng chống 
tham nhũng tại các địa bàn, lĩnh vực 
được phân công theo dõi, phụ trách; Cơ 
quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cụ 
thể, quyết liệt hơn trong tham mưu chỉ 
đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện 
Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; các cơ 
quan của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, 
Mặt trận Tổ quốc có nhiều nỗ lực, cố 
gắng, phối hợp nhịp nhàng hơn, bài bản 
hơn, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của 
Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. 

2. Về nhiệm vụ trọng tâm công 
tác những tháng cuối năm 2019 

-  Trong những tháng cuối năm 
2019, cần tiếp tục đẩy mạnh, kiên trì, 
thường xuyên, liên tục với quyết tâm cao 
hơn, mạnh mẽ hơn, đạt được nhiều kết 
quả hơn nữa trong phòng chống tham 
nhũng, góp phần chuẩn bị tốt cho Đại hội 
Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội XIII 
của Đảng. Trong đó, tập trung làm tốt 
một số nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

- Chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu 
quả tình trạng “tham nhũng vặt”; tạo 
chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa 
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trong công tác phòng chống tham nhũng 
ở các bộ, ngành, địa phương, cơ sở; kiên 
quyết loại khỏi bộ máy của Đảng, Nhà 
nước nói chung, các cơ quan phòng 
chống tham nhũng nói riêng những cán 
bộ hư hỏng, tham nhũng. 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh 
tế - xã hội và phòng chống tham nhũng 
theo chương trình của Ban Chỉ đạo. 

-  Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành 
kết luận thanh tra Dự án mở rộng Nhà 
máy Đạm Hà Bắc; thanh tra chuyên đề về 
quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua 
sắm thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y 
tế; kiểm toán hoạt động xây dựng và quản 
lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Nhà máy 
nhiên liệu sinh học Ethanol Bình Phước 
và Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình. 

- Tập trung chỉ đạo kết thúc điều 
tra 28 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 
23 vụ án, xét xử sơ thẩm 25 vụ án, xét xử 
phúc thẩm 04 vụ án, kết thúc xác minh, 
giải quyết 28 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ 
đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là hoàn thành 
xét xử sơ thẩm 08 vụ án trọng điểm trong 
năm 2019 theo đúng kế hoạch của Ban 
Chỉ đạo. 

-  Triển khai thực hiện có hiệu quả 
Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 
của Ban Chỉ đạo. 

-  Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu 
quả công tác thông tin, tuyên truyền, giao 

dục về phòng chống tham nhũng; phát 
huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và 
nhân dân trong đấu tranh phòng chống 
tham nhũng; hoàn thành các đề án theo 
Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; 
báo cáo nghiên cứu, đề xuất một số chủ 
trương, định hướng lớn về công tác phòng 
chống tham nhũng để phục vụ xây dựng 
dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

-  Cũng tại Phiên họp này, Ban Chỉ 
đạo đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ 
đạo 06 vụ án, 10 vụ việc đã kết thúc việc 
giải quyết theo quy định của pháp luật; 
bổ sung 01 vụ án “Vi phạm quy định về 
quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây 
thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng 
Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SARGI) 
vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 
báo cáo kết quả kiểm tra chuyên đề công 
tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt 
trong các vụ án hình sự về tham nhũng, 
kinh tế; cho ý kiến vào Đề án sửa đổi, bổ 
sung Quy định số 163-QĐ/TW ngày 
01/02/2013 của Bộ Chính trị về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm 
việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo 
để hoàn thiện, trình Bộ Chính trị. 

 

Ban biên tập 
(Tạp chí Nội chính số 69 - Tháng 

8/2019)

 

 
 

Năm 2019: Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt” 
 

Năm 2019 phải đạt kết quả tốt hơn năm 2018, ở các cơ quan, các ngành, lĩnh 
vực; vừa xây dựng, hoàn thiện thể chế, luật pháp, chính sách, vừa cụ thể hóa để 
triển khai thực hiện; vừa xem xét, xử lý nghiêm những vụ việc đang làm, vừa kịp 
thời phát hiện những vụ việc mới, chú ý các khâu như thu hồi tài sản, khắc phục 
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thiệt hại, bảo đảm thi hành án, xử lý nghiêm hành vi tư lợi, chiếm đoạt, chống 
“tham nhũng vặt”… 

Sáng 21/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
(Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ 15 dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo, để kiểm điểm, đánh giá kết 
quả hoạt động năm 2018, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. 

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ 
đến nay, nhất là năm 2018, cùng với những thành tựu chung của đất nước trên các lĩnh 
vực, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và đạt được 
nhiều kết quả toàn diện. 

Hoàn thiện thể chế, pháp luật phòng chống tham nhũng 
Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về phòng, chống tham nhũng có 

bước tiến mới quan trọng; từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không 
thể tham nhũng”. 

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy 
định để tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng, 
chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt 
các cấp; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quy định về 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy 
viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; về kiểm tra, giám sát việc kê 
khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; về phân cấp quản 
lý cán bộ, giới thiệu, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; về giám sát trong Đảng, xử lý, kỷ 
luật đảng viên vi phạm; về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Đảng 
trong công tác phòng chống tham nhũng; về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh 
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... 

Quốc hội, Chính phủ xây dựng, ban hành nhiều văn bản pháp luật để hoàn thiện 
thể chế về kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng, từng bước khắc phục những sơ 
hở, bất cập trong các quy định của pháp luật là nguyên nhân phát sinh tiêu cực, tham 
nhũng, “lợi ích nhóm”. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội đã thông qua 45 luật, pháp 
lệnh, 46 nghị quyết; Chính phủ đã ban hành 511 nghị định, 413 nghị quyết, 160 quyết 
định, giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, 
góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; nhất là Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Tố cáo 
(sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin; Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công; Luật Đấu giá tài sản; Luật Đấu thầu; Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước 
đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Quản lý nợ công; Luật Bảo vệ 
bí mật Nhà nước... Các cơ quan, bộ, ban, ngành, địa phương cũng đã ban hành nhiều 
văn bản cụ thể hóa hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện... 

Phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm 
Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý 

các vụ việc về tham nhũng, kinh tế đồng bộ, hiệu quả, tạo bước đột phá trong phát 
hiện, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của Đảng, Nhà nước; có sức cảnh báo, răn 
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đe mạnh mẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, khẳng định 
quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, “không có vùng cấm, không có 
ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã mở rộng phạm vi, đối tượng kiểm tra đến cả cấp 
ủy cấp huyện và cơ sở. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra, xử lý 
nghiêm các tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm cả cán bộ 
đương chức và nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao, kỷ luật từ trên xuống dưới, kỷ luật Đảng đi 
trước, tạo tiền đề, mở đường cho thanh tra, điều tra, xử lý nghiêm sai phạm. Năm 2018, 
cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 650 đảng viên bị kỷ luật do 
tham nhũng, cố ý làm trái; Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 38 cán bộ, đảng viên diện Trung ương 
quản lý. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 60 cán bộ thuộc 
diện Trung ương quản lý. 

Ngành thanh tra, kiểm toán có nhiều cố gắng, quyết liệt, làm rõ nhiều sai phạm, 
kiến nghị, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có liên quan, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà 
nước, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. 

Năm 2018, qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính gần 
108.000 tỷ đồng, hơn 1.000ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 2.080 tập thể và 
nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 101 vụ, 151 đối tượng. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính gần 319.000 tỷ 
đồng, hơn 7.200ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 5.932 tập thể và nhiều cá 
nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 311 vụ, 481 đối tượng. Nhất là, đã tập trung thanh 
tra, công khai kết luận thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm tại nhiều dự án gây thất thoát, 
thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm (vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần của AVG; 
việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn; các dự án, gói thầu liên quan đến Đinh Ngọc Hệ; 
các dự án đầu tư lớn thua lỗ, kéo dài...). 

Về các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay 
đã đưa ra xét xử sơ thẩm 36 vụ/498 bị cáo; riêng năm 2018 đã kết thúc điều tra 23 
vụ/222 bị can (tăng 43,75% số vụ so với năm 2017); đã truy tố 20 vụ/251 bị can (tăng 
66,7% số vụ so với năm 2017); đã xét xử sơ thẩm 23 vụ/304 bị cáo (gấp gần 5 lần số 
vụ so với năm 2017), với các mức án nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có 
tình (có 5 bị cáo (4 người) bị phạt tù chung thân; 9 bị cáo phạt tù trên 20 năm đến 30 
năm tù...). Đặc biệt, các cơ quan tố tụng khẩn trương điều tra, truy tố, đưa ra xét xử 10 
đại án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; đồng thời, mở rộng điều tra, khởi tố mới 
28 vụ án. 

10 đại án gồm: Vụ án “Tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước...” 
xảy ra tại Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại 
Công ty cổ phần Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam; vụ án xảy ra tại Tập đoàn 
Dầu khí Quốc gia Việt Nam liên quan việc góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí 
Quốc gia Việt Nam vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương; vụ án “Cố ý làm 
lộ bí mật Nhà nước” xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương; vụ án “Lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm quyền trong khi thi hành 
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công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả 
của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển, đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc 
phòng; vụ án “Tổ chức đánh bạc; đánh bạc...” xảy ra ở Phú Thọ và một số địa phương; 
vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm 
trọng” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (giai đoạn II vụ án Phạm Công Danh và đồng 
phạm); vụ án “Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 
tài sản” liên quan đến hành vi của Hứa Thị Phấn; vụ Huỳnh Thị Huyền Như và đồng 
phạm (phần bản án phúc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại)”; vụ án “Lạm dụng chức vụ, 
quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái...” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Đông Á. 

Những khâu yếu, có nhiều khó khăn, vướng mắc, được khắc phục một bước, nhất 
là công tác thanh tra có bước tiến mạnh; khâu giám định, định giá tài sản được đẩy 
mạnh, tăng cường; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng được nâng lên, năm 2018 đã tạm 
giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thu hồi trên 33 ngàn tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi tài 
sản tham nhũng đạt trên 30%. Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” bước đầu được khắc 
phục; nhiều địa phương, bộ, ngành đã tích cực phát hiện, xử lý tệ “tham nhũng vặt”. 

Công tác phòng, chống tham nhũng trở thành xu thế, phong trào; tham nhũng 
được ngăn chặn, từng bước được đẩy lùi, để lại dấu ấn tốt đẹp, củng cố thêm niềm tin, 
góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng, những kết quả đã đạt được, trước hết là nhờ 
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư. Ban Chỉ đạo quyết tâm rất cao, chỉ đạo quyết liệt, với cách làm khoa học, 
chặt chẽ, bài bản, phối hợp nhịp nhàng, từng bước chắc chắn, rõ đến đâu xử lý đến đó, 
công khai, minh bạch; không khoan nhượng với tham nhũng, nhưng cũng rất nhân văn với 
những người tự giác nhận tội, ăn năn hối lỗi, chủ động khắc phục hậu quả… 

Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo có nhiều nỗ lực, cố gắng, quyết liệt, làm 
tốt nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo, đôn đốc, điều phối hoạt động của các cơ quan chức 
năng trong phòng chống tham nhũng. 

Sự phối hợp nhịp nhàng, quyết tâm vượt bậc của các cơ quan: Nội chính, kiểm tra, 
thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và 
toàn xã hội, nhất là sự đồng tình, ủng hộ, khích lệ của nhân dân; sự chủ động vào cuộc 
rất tích cực của báo chí, đã tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng chống tham nhũng. 

Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo nhất trí với 

báo cáo đánh giá và các ý kiến phát biểu tại phiên họp, đồng thời chỉ rõ: Năm 2019 và 
những năm tới, sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước đang chuyển sang giai đoạn 
mới, cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu; cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng 
còn nhiều khó khăn, phức tạp; nhân dân đòi hỏi công tác phòng chống tham nhũng phải 
tiếp tục quyết liệt, duy trì được phong trào, xu thế như hiện nay. 

Vì vậy, không được chủ quan, thỏa mãn, không được bằng lòng với những kết 
quả đạt được, mà vẫn phải kiên trì, tiếp tục làm với một quyết tâm cao hơn, đẩy mạnh 
hơn và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Năm 2019 phải đạt kết quả tốt hơn năm 
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2018, ở các cơ quan, các ngành, lĩnh vực; vừa xây dựng, hoàn thiện thể chế, luật pháp, 
chính sách, vừa cụ thể hóa để triển khai thực hiện; vừa xem xét, xử lý nghiêm những 
vụ việc đang làm, vừa kịp thời phát hiện những vụ việc mới, chú ý các khâu như thu 
hồi tài sản, khắc phục thiệt hại, bảo đảm thi hành án, xử lý nghiêm hành vi tư lợi, 
chiếm đoạt, chống “tham nhũng vặt”… 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung 
thực hiện trong thời gian tới. 

Cụ thể là tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản 
lý kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ cơ bản 
hoàn thành một bước về xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham 
nhũng”; chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương, định hướng lớn về công tác 
phòng chống tham nhũng để phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của 
Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng; nhất là quy định của Trung ương về 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy 
viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Luật Phòng chống tham nhũng 
(sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật Tiếp cận thông tin... 

Ban Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung 
vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những lĩnh vực còn 
chậm, khó khăn, vướng mắc; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham 
nhũng, kinh tế đã được khởi tố, điều tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc mới.  

Năm 2019, Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 21 vụ án, truy tố 22 vụ 
án, xét xử sơ thẩm 27 vụ án, xét xử phúc thẩm 10 vụ án và kết thúc xử lý đối với 43 vụ 
việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo; khắc phục các khâu, lĩnh vực còn yếu, các khó 
khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản, khắc phục 
thiệt hại trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế; đẩy mạnh hơn nữa phòng chống 
tham nhũng ở địa phương, cơ sở; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”; 
tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã 
hội, nhân dân, báo chí trong phòng chống tham nhũng... 

Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả chỉ đạo, xử lý 
các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong năm 2018; báo cáo 
kết quả sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi 
tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư 
luận xã hội quan tâm theo Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị; báo cáo kết quả 
bước đầu việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất 
thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; việc điều chỉnh phân công nhiệm 
vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; quyết định bổ sung 2 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo 
dõi, chỉ đạo và kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 8 vụ án, 6 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo 
theo dõi, chỉ đạo đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật. 

  

                                                                    (giaoducthoidai.vn - Ngày 21/01/2019) 
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“THAM NHŨNG VẶT’’: HẬU QUẢ KHÔNG HỀ “VẶT” 
 

Có thể nói, “tham nhũng vặt” đã trở thành vấn đề bức xúc của xã hội. Nó 
xuất hiện ở hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt người dân, doanh nghiệp 
khi muốn thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn thì cần “biết ý”, có chi phí “lót 
tay”, “bôi trơn”... Từ thực tế bức xúc của vấn nạn “tham nhũng vặt”, báo điện tử 
Đảng Cộng sản Việt Nam có loạt bài “Tham nhũng vặt”: Hậu quả không hề “vặt” 
để góp thêm tiếng nói về một chủ đề vẫn luôn “nóng” từ nhiều năm nay. 

Xử mạnh tham nhũng to nhưng rất lo “tham nhũng vặt” 
Những món quà biếu nhỏ, những khoản “lót tay” kiểu “nhẹ nhàng, tình cảm, 

không đáng là bao” đã như một phần tất yếu của cuộc sống hiện nay. Và hành vi nhận 
các khoản biếu xén ấy người ta vẫn gọi là “tham nhũng vặt”. Vấn nạn này đang ngày 
càng tràn lan, tinh vi, làm tha hóa, biến chất nhiều cán bộ, công chức… 

Biến tướng những chi phí “ngầm” 
Theo khoản 2 Điều 1 Luật Phòng chống tham nhũng, tham nhũng là hành vi của 

người có chức vụ, quyền hạn; đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Còn về ý 
nghĩa của tính từ “vặt”, theo Từ điển tiếng Việt có nghĩa là nhỏ bé, không quan trọng, 
nhưng thường có, thường xảy ra. Vì vậy, chúng ta tạm hiểu “tham nhũng vặt” là hành 
vi của cán bộ, công chức trong các cơ quan công quyền của Nhà nước, đã lợi dụng 
chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân 
và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, trong cung cấp dịch vụ công. Từ đó, nhằm 
buộc hoặc gợi ý doanh nghiệp, người dân phải lo lót, “bôi trơn” vì mục đích vụ lợi. 

Thực tế cuộc sống cho thấy “tham nhũng vặt” xảy ra ở nhiều lĩnh vực, thường 
xuyên nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; quản lý trật tự giao thông, đô thị; y 
tế; giáo dục; hải quan; thuế; tuyển dụng, đề bạt, sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ công 
chức… và nó “biến tướng” dưới nhiều hình thức nên không dễ phát hiện, xử lý. 

Ở nước ta hiện nay, công cuộc phòng chống tham nhũng đang ngày càng quyết liệt 
và đã thu được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Nhiều vụ việc được đưa ra ánh 
sáng liên quan đến nhiều quan chức các cấp, trong đó có cả đồng chí Ủy viên Bộ Chính 
trị làm tăng niềm tin của nhân dân ta với Đảng… Tuy nhiên, nhân dân hài lòng với công 
cuộc “đốt lò” phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng bao nhiêu thì chưa hài lòng với tình trạng “tham nhũng vặt” bấy nhiêu. 

Tổng hợp kiến nghị cử tri tại nhiều kỳ họp Quốc hội gần đây cho thấy cử tri còn 
bất bình vì nạn “tham nhũng vặt” chưa giảm. “Tham nhũng vặt” xuất hiện ở nhiều nơi, 
trong nhiều cơ quan, tổ chức và ở những vị trí khác nhau liên quan trực tiếp đến đội 
ngũ cán bộ công quyền tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân. Sự nhũng nhiễu của một 
số cán bộ, nhân viên tại cơ quan công quyền tạo ra một thói quen rất xấu khi đến “cửa 
quan” là phải “lót tay”, phải “bôi trơn”. Thế nên người dân mới “rỉ” tai nhau: Đóng 
một con dấu đã có chữ ký của người có trách nhiệm cũng vài ba chục ngàn; thông quan 
qua hải quan đúng trình tự, pháp luật cũng vài ba trăm ngàn… 

Điều “rỉ tai” của người dân là hoàn toàn có cơ sở khi tháng 4/2018 báo Lao động 
có bài điều tra “Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại Hải quan Hải Phòng”. Bài 
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báo phản ánh tình trạng người dân, doanh nghiệp phải chi tiền “bôi trơn” cho cán bộ 
Hải quan Hải Phòng khi đến làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 
Bài báo này đã làm dư luận dậy sóng và ngày 27/4/2018, Cục Hải quan thành phố Hải 
Phòng đã tổ chức họp kiểm điểm và quyết định thi hành kỷ luật đối với 10 trường hợp. 

Đáng tiếc, đó không phải vụ tiêu cực, tư lợi duy nhất được báo chí, dư luận đề 
cập tới thời gian qua. Gần đây nhất, cũng qua báo chí, một vụ “ngã giá” liên quan đến 
các cán bộ xuất nhập cảnh thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Bắc Giang, Hải Dương 
đã được đưa ra ánh sáng. Chưa hết, đầu năm 2019, hai cán bộ y tế huyện Trần Văn 
Thời, tỉnh Cà Mau tham ô tiền viện phí đã bị bắt giam điều tra. Trước đó, một cán bộ 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Cà Mau bị khởi tố vì nhận hối lộ của 
dân 3 triệu đồng; một phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cà Mau bị kỷ luật 
khiển trách vì đã bao che sai phạm cho cấp dưới… 

Trên thực tế, “tham nhũng vặt” đã không dừng lại ở “cửa quan”, mà lây lan như 
một bệnh dịch ra nhiều lĩnh vực khác. Đó là những chiếc phong bì người ta vẫn hay 
chuẩn bị khi đến gặp các bác sỹ, y tá, điều dưỡng hay các nhân viên xếp số tại các 
phòng khám trong các bệnh viện để bố trí cho người bệnh được khám nhanh, khám 
sớm. Người viết bài này cũng đã từng vài lần đến bệnh viện công và tận mắt chứng 
kiến những cảnh “lót tay” khi muốn được khám nhanh, khi muốn không bị tiêm đau,… 

Rồi hiện tượng phổ biến mà báo chí đã phản ánh trong thời gian qua là “chạy 
trường, chạy lớp” cho con, nhất là những trẻ bắt đầu bước vào đầu cấp, trái tuyến, rồi 
những khoản tiền quỹ lớp, phí chống trượt... trong môi trường giáo dục. Hay tình trạng ăn 
bớt, ăn chặn tiền, quà trợ cấp khó khăn, trợ cấp nhân đạo, ủng hộ thiên tai... của một số cán 
bộ chính quyền tại các địa phương mỗi khi có các đợt ủng hộ và hoạt động nhân đạo… 

Có thể nói là vô số những chi phí “không chính thức” mà người dân đang phải 
gánh chịu nhưng chỉ đến khi thông qua tố giác của người dân hay báo chí phanh phui, 
dư luận lên tiếng thì cơ quan chức năng mới vào cuộc… 

Như “ổ mối ăn mòn chân đê” 
Đặc trưng của “tham nhũng vặt” tuy giá trị không lớn nhưng nó kìm hãm sự phát 

triển kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho địa phương, đơn vị trong thu hút đầu tư; làm 
giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp… Đồng thời nó là nguyên nhân dẫn đến vi 
phạm nghiêm trọng đạo đức của cán bộ, đảng viên nói riêng, đạo đức của Đảng nói 
chung. Bởi đội ngũ công chức, viên chức chính là đối tượng phát triển Đảng của các tổ 
chức đảng trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan chính quyền… Từ đó nó làm 
băng hoại đạo đức xã hội, làm người dân mất niềm tin đối với cơ quan thực thi nhiệm 
vụ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của những công bộc tốt, công bộc đạo đức, làm 
thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, đảng viên, đe dọa sự tồn vong của chế độ… 

Và khi “tham nhũng vặt” nở rộ thì đã có “cung” ắt có “cầu” của đội ngũ “cò mồi” 
chuyên làm dịch vụ, giải quyết nhanh hồ sơ, giấy tờ tại các bộ phận hành chính, tiếp 
dân. Từ nhu cầu thực tế đó, xuất hiện đủ các loại “cò” như: “cò đất”, “cò nhà”, “cò xây 
dựng”, “cò cấp giấy phép đầu tư”… 

Tôi đã được một đồng nghiệp kể cho nghe về câu chuyện anh ấy đi đăng ký xe ô 
tô. Vừa đến nơi làm đăng ký đã có vài ông “cò” chào đón sẵn. Và nhờ “cò” nên anh ấy 
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đã làm xong thủ tục sớm hơn người đến đăng ký cùng thời điểm với mình rất nhiều 
mặc dù là tâm lý rất khó chịu vì đã mất một khoản không có trong danh mục dự kiến 
và mang băn khoăn tại sao “cò” lại xuất hiện tại nơi đây? 

Có thể nói việc để “cò” tồn tại rõ là trước tiên cần nhắc tới trách nhiệm của cơ 
quan công quyền. Bởi có một thực tế không thể chối cãi là khi thông qua “cò”, chấp 
nhận chi một khoản phí “bôi trơn” thì đều được việc. Họ được chen ngang, được làm 
nhanh và ân cần hơn hẳn những người đi làm theo cách xếp số thứ tự. Thử hỏi nếu 
không có sự tiếp tay của nhân viên đang công tác tại các cơ quan công quyền thì “cò” 
có tồn tại được không? Mang câu hỏi này tôi được một cán bộ công an nói thẳng: “Dẹp 
“cò”, chúng tôi làm chỉ trong nửa buổi sáng là xong. Nhưng thử hỏi có dẹp được không 
nếu người đi đăng ký chấp nhận chi tiền nhờ “cò” để được việc. Nếu không có người 
tiếp tay, “cò” không bao giờ có đất sống”. Phải chăng “sự tiếp tay” hay “tham nhũng 
vặt” đã trở thành cách ứng xử với nhân dân? 

Nói về tình trạng “tham nhũng vặt”, trong nhiều cuộc họp, hội nghị, Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đều nhắc đến “tham nhũng vặt” và coi nó như căn 
bệnh “ghẻ ruồi”. Không phải đến bây giờ, mà cách đây vài năm, trong lần tiếp xúc cử 
tri ở quận Tây Hồ (Hà Nội), Tổng Bí thư đã chỉ ra rằng, không chỉ có tham nhũng lớn, 
mà “tham nhũng vặt” như ghẻ ruồi, rất ngứa ngáy, khó chịu, đồng thời chỉ đạo, kiên 
quyết loại khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước những cán bộ hư hỏng, tham nhũng. 

Tại cuộc tiếp xúc cử tri Thành phố Hải Phòng cuối năm 2018, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc đã thốt lên: “Tham nhũng lớn đã nghiêm trị rất nhiều, nhiều cán bộ có liên 
quan đã bị xử lý nghiêm theo pháp luật nhưng “tham nhũng vặt” còn là vấn đề nhân 
dân rất kêu ca. Tiền không phải quá nhiều nhưng gây phiền lòng người dân. Đây là thói 
xấu phải lên án, giám sát, có biện pháp kiên quyết để người dân yên tâm chứ không 
phải cứ đến bệnh viện, trường học, đi xin việc, rồi việc này việc khác phải đưa phong 
bì, phong bao”, Thủ tướng phát biểu. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội Nguyễn Thanh Hải ví “tham nhũng vặt” tinh vi và như “ổ mối ăn mòn chân 
đê”. Ổ mối tuy nhỏ, nhưng có thể phá hủy cả con đê lớn...  

Và, dù diễn ra ở hầu hết mọi lĩnh vực, nhưng không phải bộ, ngành, địa phương 
nào cũng đủ can đảm để thừa nhận rằng vấn nạn này đang tồn tại trong ngành/địa 
phương mình. 

 

                                                                                                   Thu Hà   
                                                                        (dangcongsan.vn - Ngày 05/6/2019) 
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NHẬN DIỆN “THAM NHŨNG VẶT” Ở VIỆT NAM HIỆN NAY  
 

Nạn “tham nhũng 
vặt” đang tác động trực 
tiếp hàng ngày đến đời 
sống nhân dân. Do đó, 
cần có giải pháp để 
phòng, chống tệ nạn 
“tham nhũng vặt” góp 
phần thực hiện có hiệu 
quả công tác phòng, 
chống tham nhũng tại 
Việt Nam hiện nay. 

1. Thuật ngữ “tham 
nhũng” (xuất phát từ tiếng 
Latin cor-rumpere, nghĩa 
là biến chất, suy đồi, 
corruptio - đút lót, hối lộ, 
làm hỏng) thường dùng để 
chỉ việc những người có 
chức, có quyền sử dụng 
quyền lực được trao cho 
vào mục đích tư lợi, trái 
với các quy định của pháp 
luật và các chuẩn mực đạo 
đức. Thuật ngữ này dùng 
để chỉ hành vi của bất kỳ 
người nào có chức vụ, 
quyền hạn hoặc được giao 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn, hoặc nhiệm vụ được 
giao để vụ lợi, nhưng 
được áp dụng thường 
xuyên nhất đối với bộ máy 
quan liêu và đặc quyền 

chính trị.  
Trên thế giới, hiện 

nay còn rất nhiều quan 
điểm “tham nhũng” khác 
nhau nhưng có thể thấy 
một điểm chung, đó là: 
Tham nhũng gắn với quyền 
lực và sự tín nhiệm để đoạt 
lấy lợi ích bất chính. Có thể 
kể đến một số khái niệm cơ 
bản như sau: 

Theo Điều 2 Công 
ước 1999 của Hội đồng 
châu Âu, “Tham nhũng là 
hành vi đòi hỏi, đề nghị, 
đưa hoặc nhận hối lộ hoặc 
một lợi ích khác hoặc   
hứa hẹn hối lộ hoặc lợi ích 
khác, trực tiếp hoặc gián 
tiếp, làm sai lệch sự thực 
hiện đúng đắn của bất kỳ 
chức trách hoặc hành vi 
theo nghĩa vụ nào của 
người nhận hối lộ, lợi ích 
khác hoặc hứa hẹn hối lộ 
và lợi ích khác đó”. 

Theo World Bank 
cho rằng, tham nhũng là 
sự “lạm dụng quyền lực 
công cộng nhằm lợi ích cá 
nhân”; còn theo Tổ chức 
Minh bạch Thế giới đưa ra 
khái niệm “tham nhũng là 
hành vi của người lạm 

dụng chức vụ, quyền hạn, 
hoặc cố ý làm trái pháp 
luật để phục vụ cho lợi ích 
cá nhân”. 

Ban Tổng thư ký 
Liên hợp quốc cho rằng: 
“Tham nhũng bao hàm: 
Hành vi của những người 
có chức, có quyền ăn cắp, 
tham ô và chiếm đoạt tài 
sản của Nhà nước. Lạm 
dụng chức, quyền để trục 
lợi bất hợp pháp thông qua 
việc sử dụng các quy chế 
chính thức một cách không 
chính thức. Sự mâu thuẫn, 
không cân đối giữa các lợi 
ích chính đáng do thực 
hiện nghĩa vụ xã hội với 
những món tư lợi riêng”. 

“Tham nhũng là 
hành vi của người có chức 
vụ, quyền hạn đã lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn đó vì 
vụ lợi”. 

“Tham nhũng là 
hành vi trái pháp luật của 
người có chức vụ, quyền 
hạn hoặc được giao thực 
hiện công vụ, nhiệm vụ 
nhưng đã lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn hoặc công 
vụ, nhiệm vụ để vụ lợi cá 
nhân, làm thiệt hại hoặc 

 

THAM NHŨNG VẶT 

NHẬN DIỆN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG 
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đe dọa gây thiệt hại đến 
lợi ích của Nhà nước, 
quyền và lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân”.    

Riêng với hiện 
tượng “tham nhũng vặt”, 
đến nay tại Việt Nam chưa 
có một công trình khoa 
học nào nghiên cứu đầy 
đủ, toàn diện và cũng chưa 
có một khái niệm chính 
thống nào về “tham nhũng 
vặt”; mà chủ yếu chỉ mới 
đề cập tới trong một số ít 
văn bản hay phát biểu của 
các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước. Một số 
nhận định điển hình, đó là: 

Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng trong cuộc tiếp xúc 
với cử tri các quận Ba 
Đình, Tây Hồ (Hà Nội) 
sáng ngày 24/11/2018 đã 
khảng định tệ tham nhũng 
vặt không phải chuyện 
nhỏ. Bên cạnh các vụ án 
lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước cho rằng phải tập 
trung chống tham nhũng 
vặt vì “nó như ghẻ ruồi rất 
khó chịu”. Tổng hợp kiến 
nghị cử tri tại kỳ họp vừa 
qua cũng cho thấy cử tri 
còn bất bình vì nạn “tham 
nhũng vặt” chưa giảm, 
người dân phải chi trả 
những khoản chi phí ngoài 
quy định khi thực hiện các 
thủ tục hành chính. 

Sáng 23/11/2018, tại 
quận Lê Chân, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc và 
đoàn đại biểu Quốc hội 
Thành phố Hải Phòng tiếp 
xúc cử tri thành phố sau 
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội 
Khóa XIV. Tại buổi tiếp 
xúc cử tri Thủ tướng đã 
nhấn mạnh: “Tình trạng 
tham nhũng lớn đang bị 
nghiêm trị thành công, 
nhiều cán bộ liên quan 
đang được xử lý nghiêm. 
Tuy nhiên, tham nhũng 
vặt là vấn đề nhân dân rất 
kêu ca. Đây là thói xấu 
cần phải lên án, phải vận 
động, giám sát, không để 
xảy ra tình trạng đến bệnh 
viện, trường học, đi xin 
việc hay việc này việc 
khác phải phong bì phong 
bao không lành mạnh”. 

Trưởng Ban Dân 
nguyện Quốc hội Nguyễn 
Thanh Hải đã từng kết luận 
tại một cuộc họp rằng: 
“Tham nhũng vặt như 
những ổ mối, nếu không 
kiên quyết, quyết liệt thìi 
nó ảnh hưởng tới nhiều 
thứ, đạo đức, văn hóa”. 

Theo Phó trưởng 
Đoàn chuyên trách Đoàn 
đại biểu Quốc hội Thành 
phố Hồ Chí Minh Phan 
Nguyễn Như Khuê khi 
tiếp xúc với cử tri đánh 
giá: “Từ các tham nhũng 
vặt tích lũy dần dần, ăn 
vặt quen thì thành ăn lớn, 
thành tham nhũng lớn. 
Đây cũng sẽ là vấn đề nổi 

cộm mà Quốc hội sẽ quan 
tâm tại các kỳ họp tới”. 

Hiện nay, “tham 
nhũng vặt” đang diễn ra 
khắp nơi, thậm chí nhiều 
đến mức chúng ta đã thấy 
“quen mắt” và gần như 
không còn bức xúc, phẫn 
nộ nữa. Ví dụ như: Cảnh 
sát giao thông và thanh tra 
giao thông phục bắt những 
lỗi nhỏ của người tham gia 
giao thông rồi xí xóa cho 
qua khi được “thông cảm” 
bằng vài trăm nghìn đồng. 
Việc xin học cho con là 
quyền của cha mẹ được 
pháp luật bảo hộ nhưng 
phải có quà cáp hoặc có 
quan hệ mới xong. 
Chuyện sinh viên đưa 
phong bì cho thầy, cô để 
xin điểm, để hỏi đề thi...,tệ 
hại hơn chạy trường, chạy 
lớp, chạy hội đồng chấm 
luận văn; hay chuyện “lót 
tay” ở bệnh viện đã thành 
“chuyện thường ngày”. 
Chuyện nộp xong bị trả về 
làm lại, lại nộp, lại làm 
lại... xảy ra với không ít 
người, nhưng nếu kín đáo 
kẹp mấy trăm nghìn đồng 
vào hồ sơ, cơ sự có thể 
khác.  

“Tham nhũng vặt” 
tồn tại ở cấp cơ sở 
(phường, xã, thị trấn), nếu 
xét dưới góc độ lãnh thổ 
hành chính; ở các cơ quan, 
ban, ngành trong hệ thống 
chính trị (chủ yếu trong 
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các cơ quan hành chính) 
cấp quận, huyện tập trung 
ở những cá thể trực tiếp 
quan hệ với công dân phổ 
biến nhất là hành vi của cá 
nhân nhưng có sự làm ngơ 
của người lãnh đạo trực 
tiếp, thông qua việc gây 
khó dễ cho những công 
dân đến làm việc để gợi ý 
“bồi dưỡng” cho công 
việc thuận lợi, nếu không 
muốn đi lại bổ sung giấy 
tờ, thủ tục nhiều lần; hoặc 
biểu hiện ở nhóm nhỏ khi 
đề ra những phí thu, các 
khoản phạt trái quy định 
pháp luật... Nếu tái diễn 
như vậy, dần dần chúng ta 
chấp nhận tham nhũng 
vặt, và hậu quả là thế hệ 
lớn lên cũng coi nạn tham 
nhũng, hối lộ lặt vặt đó là 
đương nhiên, do đó, lại 
nẩy sinh ra những công 
bộc phục vụ dân hách 
dịch, cửa quyền, sách 
nhiễu... rất nguy hiểm. 
Chưa kể đến nạn “tham 
nhũng vặt” từ mảnh quần, 
tấm áo, cân gạo, gói mỳ 
của các nhà hảo tâm ủng 
hộ đồng bào bị lũ lụt còn 
bào mòn niềm tin của 
người dân đối với các cơ 
quan thực thi nhiệm vụ. 

Biểu hiện nổi bật 
của “tham nhũng vặt” 
chính là “văn hóa phong 
bì” và nét văn hóa này đã 
len vào những ngõ ngách 
của cuộc sống. Với tư duy 

“đồng tiền đi trước là 
đồng tiền khôn” người ta 
lặng lẽ công nhận thứ văn 
hóa này. Thậm chí với 
nhiều người nó là biểu 
hiện của ứng xử khôn 
ngoan. Do đó, “tham 
nhũng vặt” đang diễn ra 
từng ngày, từng giờ, 
không chỉ làm băng hoại 
đạo đức truyền thống mà 
nguy hiểm hơn là nó làm 
mất lòng tin của người dân 
với những giá trị xã hội, 
vào chính quyền. Tệ nạn 
này hủy hoại phẩm chất 
người cán bộ, công chức 
và làm méo mó hình ảnh 
của một đất nước đang nỗ 
lực hội nhập vào thế giới. 

“Tham nhũng vặt” là 
sự kết hợp của “tham 
nhũng” + “vặt”: “Vặt” tức 
là nhỏ bé, không quan 
trọng, nhưng thường có, 
thường xảy ra (như: 
Chuyện vặt. Tiền tiêu vặt. 
Ăn cắp vặt, Khôn vặt. Hay 
ốm vặt). 

Như vậy, có thể 
hiểu: “Tham nhũng vặt là 
tham nhũng nhỏ, giá trị 
vật chất, của hối lộ không 
lớn, chưa đến mức truy 
cứu trách nhiệm hình sự”. 

2. Trong thời gian 
qua, “tham nhũng vặt” gây 
nguy hại, tác động trực 
tiếp đến đời sống nhân 
dân, có thể tổng hợp một 
số nguyên nhân cơ bản 
của nạn “tham nhũng vặt” 

hiện nay như sau: 
Thứ nhất, là do nhận 

thức của một số cấp lãnh 
đạo (những nơi xảy ra 
hành vi này) coi nhẹ ảnh 
hưởng của nó với những 
vấn đề quan trọng như đã 
nói ở trên, cho rằng bồi 
dưỡng ít tiền để anh em 
làm việc thuận lợi hơn...; 

Thứ hai, do ý thức 
đạo đức công vụ, công 
chức còn hạn chế, khi 
những người có hành vi 
“tham nhũng vặt” không 
đếm xỉa đến những quy 
định đạo đức này, hoặc có 
hiểu, có biết nhưng cố tình 
không tuân thủ; 

Thứ ba, do cơ chế 
quản lý, đánh giá cán bộ 
còn nhiều hạn chế, khi 
“chưa có cơ chế đánh giá 
phù hợp và thay thế kịp 
thời những cán bộ, công 
chức, viên chức không 
đáp ứng được yêu cầu, 
nhiệm vụ”, như Nghị 
quyết Hội nghị Trung 
ương 6 (Khóa XII), về đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính 
trị, đã chỉ ra và đó cũng là 
một điều kiện để tình 
trạng “tham nhũng vặt” 
tồn tại, bởi những cán bộ, 
công chức yếu kém về 
năng lực, suy thoái về đạo 
đức nhưng không bị thay 
thế, lại đảm nhận những vị 
trí liên quan đến những 
lĩnh vực nhạy cảm sẽ rất 
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dễ phạm phải sai lầm dẫn 
đến nhũng nhiễu...; 

Thứ tư, do việc thực 
hiện công tác kiểm tra, 
giám sát không nghiêm, 
mang tính hình thức nên 
không ngăn ngừa, hạn chế 
được tệ “tham nhũng vặt”. 
Và những lỗi lầm khi bị 
phát hiện chỉ nhận hình 
thức kỷ luật không mang 
tính răn đe, do đó không 
ngăn ngừa, hạn chế được 
vi phạm... 

Thứ năm, biểu hiện 
dễ dãi, được chăng hay 
chớ, do ảnh hưởng rơi rớt 
lại của tâm lý tiểu nông, 
phụ thuộc thiên nhiên - mà 
biểu hiện rõ trong đội ngũ 
cán bộ, đảng viên là tình 
trạng trung bình chủ 
nghĩa. Một số cán bộ, 
đảng viên, từ trong suy 
nghĩ cho rằng, thời này 
giỏi, có đạo đức chưa chắc 
đã được để ý, đánh giá 
đúng nếu không có quan 
hệ, không biết “luồn, cúi”; 
kém về năng lực, vi phạm 
quy định, đạo đức chưa 
chắc đã bị xử lý kỷ luật, 
thậm chí vẫn thăng tiến 
đều, nếu có “ô dù” che 
chắn, nâng đỡ. 

3. Vấn đề cấp thiết 
hiện nay là công tác phòng 
chống tham nhũng cần 
được xác định với một 
quyết tâm và yêu cầu mới, 
nhằm đạt được những kết 
quả rõ rệt hơn. Đặc biệt 

công tác phòng chống 
tham nhũng phải gắn chặt 
với việc thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (Khóa 
XI) về một số vấn đề cấp 
bách trong xây dựng Đảng 
hiện nay. 

Công tác phòng 
chống tham nhũng không 
chỉ là trách nhiệm của 
người đứng đầu các cơ 
quan Nhà nước, của các cơ 
quan chức năng trong bộ 
máy công quyền mà còn là 
trách nhiệm của các doanh 
nghiệp và mọi người dân. 
Tham nhũng xuất phát từ 
lòng tham, nếu các doanh 
nghiệp và người dân dung 
dưỡng cho lòng tham ấy, 
hoặc dựa trên sức mạnh 
đồng tiền để đạt được mục 
đích thì chính họ đã góp 
phần làm tha hóa xã hội. 
Như thế, họ vừa là nạn 
nhân trực tiếp vừa là thủ 
phạm của tệ nạn tham 
nhũng. Đặc biệt, là nạn 
“tham nhũng vặt” đang tác 
động trực tiếp hàng ngày 
đến đời sống của nhân dân. 

Do đó, thiết nghĩ cần 
phải có giải pháp nhằm hạn 
chế nạn “tham nhũng vặt” 
trong thời gian tới, đó là: 

Một là, xây dựng đội 
ngũ làm công tác phòng 
chống tham nhũng đủ 
năng lực, có phẩm chất 
trong sáng. Cần kiên quyết 
loại khỏi bộ máy của 
Đảng và Nhà nước (nhất 

là trong cơ quan phòng 
chống tham nhũng) những 
cán bộ hư hỏng, tham 
nhũng. Đây là trách nhiệm 
của cấp ủy đảng các cấp, 
của ủy ban kiểm tra cấp 
ủy, thanh tra các cấp. Cần 
đưa nhiệm vụ và kết quả 
thực hiện nhiệm vụ này 
vào đánh giá kết quả lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị hàng năm của 
cấp ủy các cấp, các cơ 
quan, đơn vị trong bộ máy 
Nhà nước. 

Hai là, nâng cao 
trách nhiệm của các cấp, 
các ngành trong công tác 
phòng chống tham nhũng. 
Trong đó có công tác kiểm 
tra, giám sát của cấp ủy 
cấp trên với cấp ủy cấp 
dưới, chú trọng cấp cơ sở. 
Nghiêm khắc truy cứu 
trách nhiệm của tổ chức 
đảng các cấp, lãnh đạo các 
cơ quan, địa phương, đơn 
vị, khi để cán bộ dưới 
quyền tham nhũng. Điều 
này đã được quy định rõ 
trong Điều 8 của Quy định 
về những điều đảng viên 
không được làm, nhưng 
trên thực tế không được 
thực hiện nghiêm. Tại 
Phiên làm việc thứ 13 của 
Ban Chỉ đạo Trung ương 
về phòng chống tham 
nhũng, Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng đã yêu cầu các cơ 
quan, tổ chức: “Chỉ đạo 
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quyết liệt, tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ, hiệu quả 
hơn nữa trong công tác 
phòng chống tham nhũng 
ở địa phương, cơ sở; tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo xử 
lý, ngăn chặn có hiệu quả 
tình trạng nhũng nhiễu, 
gây phiền hà cho người 
dân và doanh nghiệp trong 
giải quyết công việc”. 

Ba là, hoàn thiện và 
thực hiện tốt các quy định 
pháp luật về trách nhiệm 
và quyền hạn của cán bộ, 
công chức, viên chức cũng 
như các quy định về trách 
nhiệm đảng viên với đội 
ngũ này. Trong đó, chú 
trọng “việc thực hiện tốt 

các giải pháp phòng ngừa 
tham nhũng”, “tiếp tục 
tăng cường công tác kiểm 
tra, thanh tra, kiểm toán, 
nhất là các lĩnh vực có 
nhiều dư luận tiêu cực, 
tham nhũng, lãng phí”. 
Đồng thời, cần “... có cơ 
chế đánh giá phù hợp và 
thay thế kịp thời những 
cán bộ, công chức, viên 
chức không đáp ứng được 
yêu cầu, nhiệm vụ”, cũng 
như thực hiện “công khai, 
minh bạch và trách nhiệm 
giải trình” để ngăn chặn 
ngay từ đầu một trong 
những nguyên nhân gây ra 
tệ “tham nhũng vặt”. 

Bốn là, nâng cao ý 

thức pháp luật trong nhân 
dân; phát huy vai trò của 
nhân dân và các phương 
tiện thông tin đại chúng 
trong cuộc đấu tranh 
phòng, chống tệ tham 
nhũng nói chung, tệ “tham 
nhũng vặt” nói riêng. 
Nhân dân là đối tượng đầu 
tiên và trực tiếp nhất chịu 
tệ “tham nhũng vặt”, do 
đó họ có đủ khả năng 
nhận ra, phát hiện và đấu 
tranh chống tệ nạn này. 

 

ThS. Lê Quang Kiệm 
Thanh tra tỉnh Đồng Nai 
(Tạp chí Nội chính số 67  

Tháng 6/2019)

 

 
 

THAM NHŨNG VẶT: NHẬN DIỆN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG 
 

Tham nhũng được xem là vấn đề quốc nạn của nhiều quốc gia, trong đó có 
Việt Nam. Nó không chỉ làm suy thoái tiềm lực kinh tế, làm giảm sức mạnh và uy 
tín quốc gia mà còn làm băng hoại đạo đức, đánh mất niềm tin, gây khủng hoảng 
xã hội. Trong các loại tham nhũng thì “tham nhũng vặt” là một mối lo ngại lớn 
cần nhận diện chính xác để có biện pháp xử lý kịp thời, tiến tới sự minh bạch, 
liêm chính, tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Bài viết giúp 
nhận diện “tham nhũng vặt” và đề xuất một số giải pháp phòng, chống. 

1. Tham những vặt  
Mặc dù chưa có một định nghĩa đầy đủ về “tham nhũng vặt” nhưng thời gian gần 

đây thuật ngữ này xuất hiện với tần suất nhiều trên các phương tiện truyền thông, phản 
ánh về một tình trạng bức xúc trong đời sống chính trị - xã hội khi nhiều cán bộ, công 
chức lợi dụng vị trí, chức vụ, quyền hạn của mình để tham nhũng tiền bạc của người 
dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác khi giải quyết công việc. 

Gọi là “tham nhũng vặt” bởi tài sản, số lượng, giá trị tiền của mà cán bộ, công 
chức tham nhũng không lớn, chưa đến mức để khởi tố hình sự. Hiện tượng tham nhũng 
này diễn ra thường xuyên, hàng ngày, có khi được che đậy tinh vi, có lúc công khai, 
xảy ra trên phạm vi nhiều lĩnh vực, ngành nghề, ở những cơ quan gần dân nhất (như 
cấp xã, phường, huyện, quận) hoặc ở những nơi, những bộ phận người dân thường 
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xuyên tiếp xúc (như bệnh viện, cảnh sát giao thông, cơ quan thuế, hải quan, xuất nhập 
cảnh, quản lý thị trường...). 

Xét thấy tình trạng, tính chất, phạm vi, mức độ của hiện tượng tham nhũng mới 
để nhận diện, xử lý, tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng, 
tháng 5/2014, lần đầu tiên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa 
vào Báo cáo tại Hội nghị cụm từ “tham nhũng vặt”. Tiếp đó, trong bài phát biểu tham 
luận của đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, tại Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nêu tình trạng “tham nhũng vặt”, biểu hiện qua 
nạn hối lộ trong lĩnh vực hành chính, dịch vụ công, nạn lót tay, chạy chọt khi giao dịch 
với các cơ quan công quyền vẫn còn nhức nhối, gây bức xúc trong nhân dân. Gần đây, 
tại Phiên họp thứ 13 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tháng 
01/2018, trong phần nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã nêu rõ cần chỉ 
đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng 
chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, ngăn chặn 
có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong 
giải quyết công việc (tham nhũng vặt). 

Nhằm nhận diện, đánh giá về thực trạng tham nhũng vặt, ngày 25/5/2018, Ban 
Nội chính Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức buổi tọa đàm khoa 
học: “Tham nhũng vặt - Thực trạng và giải pháp phòng, chống”. Tại buổi tọa đàm 
nhiều chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ chuyên trách về phòng chống tham nhũng 
đều cho rằng, đến nay chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu bài bản, toàn 
diện về phạm trù “tham nhũng vặt” và cũng chưa có một khái niệm chính thống nào về 
“tham nhũng vặt”. Theo Ban Nội chính Trung ương, các vụ tham nhũng được chia làm 
3 cấp độ: Thứ nhất là, các vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham 
nhũng chỉ đạo xử lý; thứ hai là, các vụ việc do Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo, 
theo dõi xử lý và cuối cùng là các vụ việc do Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy chỉ 
đạo xử lý. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn và đã lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn đó để vụ lợi. Tham nhũng vặt là hành vi của cán bộ, công chức 
trong các cơ quan công quyền của Nhà nước, đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được 
giao để nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải 
quyết công việc, trong cung cấp dịch vụ công. Từ đó, nhằm buộc hoặc gợi ý doanh 
nghiệp, người dân phải lo lót, “bôi trơn” vì mục đích vụ lợi. Đặc trưng của “tham 
nhũng vặt” là giá trị vật chất, của hối lộ không lớn, thường chưa đến mức truy cứu 
trách nhiệm hình sự. Tham nhũng ở Việt Nam hiện nay diễn biến khá phức tạp, mức độ 
tham nhũng rất khác nhau, có tham nhũng lớn, tham nhũng nhỏ và “tham nhũng vặt”. 

Như vậy, hiện tượng “tham nhũng vặt” đã xuất hiện với phạm vi, tính chất ngày 
càng gia tăng, phổ biến, có thể cảm nhận, quan sát thấy những biểu hiện cụ thể của 
hiện tượng đó trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc định danh cũng như xác định 
rõ nội hàm khái niệm thuật ngữ “tham nhũng vặt” để đưa vào các đạo luật, các văn bản 
hướng dẫn thi hành thì chưa có, sẽ gây khó khăn cho các cơ quan, ban, ngành trong 
nhận diện, xử lý và khắc phục tình trạng. Ở đây chúng tôi đưa ra một cách hiểu về 
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“tham nhũng vặt”, đó là hành vi vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, 
công chức có chức vụ, quyền hạn nhằm trục lợi của người dân và các cơ quan, tổ chức 
khác khi thi hành công vụ với trị giá tài sản tham nhũng chưa đến mức phải khởi tố 
hình sự. 

2. Thực trạng tham nhũng vặt 
Thời gian gầy đây, bên cạnh những vụ đại án, trọng án về tham nhũng (như vụ án 

Dương Chí Dũng; Vũ Quốc Hảo; Huỳnh Thị Huyền Như; Phạm Công Danh; Hà Văn 
Thắm; Giang Kim Đạt; vụ án Đinh La Thăng; Trịnh Xuân Thanh; Phan Văn Anh Vũ 
(Vũ Nhôm); Đinh Ngọc Hệ (Út trọc); vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại 
Phú Thọ và một số địa phương...), gây hậu quả nghiêm trọng đến nền kinh tế, đến uy 
tín, hình ảnh quốc gia, xói mòn niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền, thì 
những vụ tham nhũng “nhỏ, vặt” cũng gây nhiều nhức nhối, bức xúc trong nhân dân. 

“Tham nhũng vặt” mặc dù xuất hiện phổ biến trong nhiều lĩnh vực, ở nhiều cơ 
quan hành chính, sự nghiệp liên quan đến việc cung ứng dịch vụ công cho người dân. 
“Tham nhũng vặt” mới dừng lại ở những cảm nhận, phản ánh của người dân qua các 
phương tiện truyền thông, qua các buổi tiếp xúc cử tri, qua những hình ảnh vi phạm 
của cán bộ, công chức được người dân ghi lại. Và theo phản ánh, báo cáo của các cơ 
quan chức năng, tình trạng “tham nhũng vặt” diễn ra hàng ngày với tần suất lớn. Tổng 
giá trị tài sản của hành vi tham nhũng này khó để đo đếm chính xác nhưng ước lượng 
là rất lớn, gây những hệ lụy xấu cho nền hành chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
niềm tin và nền đạo đức công vụ. 

Nói về “tham nhũng vặt”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng ví 
“tham nhũng vặt” như ghẻ ruồi, rất ngứa ngáy, khó chịu, bởi người dân đi làm gì cũng 
phải phong bao, phong bì, lót tay, gợi ý. Một số nhà báo, nhà nghiên cứu từng dẫn lại 
những cảnh báo của cổ nhân về sức công phá ghê gớm của “tham nhũng vặt” như 
những ổ mối có thể làm sụp đổ những con đê ngàn dặm tưởng là kiên cố, bền vững. 

Trong các lĩnh vực, ngành nghề dễ nảy sinh “tham nhũng vặt” có thể kể tới lĩnh 
vực tài nguyên, môi trường, giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, chuyển 
nhượng, chuyển đổi quyền sử dụng đất của người dân. Theo kết quả khảo sát của một 
tổ chức nước ngoài, “85% người dân và 30% doanh nghiệp kêu phải mất phí ngoài 
luồng khi làm các thủ tục liên quan đến đất đai. Còn trong thực tế 65% vụ việc tranh 
chấp, phản ánh, tố cáo các sai phạm là liên quan đến đất đai. Kết quả khảo sát tại Hà 
Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc - các tỉnh, thành phố có nhiều khiếu kiện về 
đất đai cho thấy, 84% số hộ chuyển nhượng giấy chứng nhận nói hồ sơ của họ có sự 
trục trặc, 46% số hộ xin cấp giấy chứng nhận đi nhờ dịch vụ trung gian vì sợ phức tạp. 
72,1% người dân ở Hà Nội, 74% người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, 68,3% người 
dân ở Vĩnh Phúc cho rằng có người thân thụ lý hồ sơ sẽ nhanh hơn nhiều”. Còn theo 
kết quả điều tra khảo sát Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh cho thấy 
tình trạng gây nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xu hướng gia tăng ở các địa phương. Theo 
đó, “có khoảng 44% số người làm thủ tục cấp sổ đỏ phải “bôi trơn” mới làm xong thủ 
tục”. Và số tiền người dân bỏ ra chi phí cho việc “bôi trơn” không ngừng tăng lên, 
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phản ánh những nhũng nhiễu của nhiều cơ quan, cán bộ khi giải quyết công việc, sự 
vụ. Cũng theo Báo cáo khảo sát Chỉ số PAPI ở Việt Nam, cho thấy, trong 7 năm qua, 
người Việt đang ngày càng dễ dàng chi một khoản tiền lớn để “bôi trơn” khi sử dụng 
các dịch vụ thiết yếu. Ở giai đoạn 2011 - 2012, số tiền trung bình khiến người dân có 
thể trình báo chuyện hối lộ với cơ quan chức năng là khoảng 5 triệu đồng. Chỉ sau vài 
năm, con số này tăng gấp 5 lần: 27,5 triệu đồng. 

Bên cạnh lĩnh vực đất đai thì đối với ngành y tế (nơi người dân hàng ngày tiếp 
xúc), nạn “tham nhũng vặt” cũng ngang nhiên hoành hành. Trong bối cảnh nhiều cơ sở 
y tế quá tải, người nhà bệnh nhân lo lót phong bì cho bác sỹ, y tá để được thuận tiện 
trong khám chữa và điều trị bệnh trở nên phổ biến, thường ngày. Một số cán bộ, nhân 
viên y tế thiếu y đức đã có những lời lẽ, hành vi vòi vĩnh bệnh nhân đưa phong bì nếu 
không sẽ gây khó dễ trong điều trị, điều này dấy lên những lo ngại về thực trạng đạo 
đức, chuẩn mực nghề nghiệp và lương tâm, trách nhiệm của người thầy thuốc. Vụ việc 
nữ y tá của Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều (Hà Nội) nhận 1 xấp phong bì của người 
nhà bệnh nhân được người dân ghi lại và đưa lên mạng xã hội đã phản ánh tình trạng 
công khai của nhiều cán bộ y tế trong việc gợi ý, nhận hối hộ trong khám, điều trị, nhất 
là trong phẫu thuật y khoa, trong sản nhi. Mặc dù trong những năm qua ngành y tế đưa 
ra nhiều biện pháp để phòng ngừa, ngăn cấm tình trạng lo lót, đưa phong bì, nhận hối 
lộ trong môi trường y tế nhưng hiện tượng này chưa thuyên giảm. Theo khảo sát chỉ số 
Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2017, “khoảng 
36% người được hỏi khẳng định phải chi thêm tiền để được quan tâm khi đi khám, 
chữa bệnh. Cũng theo kết quả PAPI năm 2017, tỷ lệ người dân bị vòi vĩnh sẵn sàng tố 
giác hành vi này rất thấp, chỉ khoảng 3%. Họ sợ bị trù úm, cô lập và lo ngại không đem 
lại kết quả gì”. 

Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, một ngành đối diện với nhiều nguy 
hiểm, khó khăn, thử thách nhưng cũng đầy cám dỗ. Nhiều cảnh sát giao thông trong 
quá trình thực thi nhiệm vụ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để “làm luật”, nhận mãi lộ 
của người tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa trên nhiều cung đường khi có 
hành vi vi phạm. Nhiều vụ việc đã được người dân ghi lại, phản ánh đến các cơ quan 
chức năng để xử lý. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã tạm 
đình chỉ công tác với một số chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 3, 5, 6 để làm 
rõ hình ảnh trong video do báo Tiền Phong phản ánh về tình trạng nhận mãi lộ. Hiện 
tượng mãi lộ, nhận tiền phạt trực tiếp, không ghi biên bản của một số cảnh sát giao 
thông, gây bức xúc dư luận. Theo báo cáo khảo sát xã hội học “Tham nhũng dưới góc 
nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức” do Thanh tra 
Chính phủ và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam công bố, đã đưa ra kết quả là: “Cảnh 
sát giao thông là ngành có nạn tham nhũng phổ biến nhất”. 

Còn đối với ngành hải quan, một ngành liên quan trực tiếp đến hoạt động xuất 
nhập khẩu của nền kinh tế, thương mại, thường xuyên làm việc, giải quyết sự vụ của 
các doanh nghiệp, công ty, nhà đầu tư trong việc xuất nhập khẩu các mặt hàng cũng 
từng để xảy ra những vụ việc “tham nhũng vặt” được các cơ quan thông tấn, báo chí 
phản ánh thời gian qua như hành vi tiêu cực của một số cán bộ công chức Cục Hải 
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quan Hải Phòng nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp (năm 2018). Trước tình trạng 
đó, Cục Hải quan Hải Phòng đã tổ chức họp kiểm điểm và quyết định thi hành kỷ luật 
đối với 10 trường hợp. Trong đó, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 5 cán 
bộ gồm: 01 Chi cục trưởng, 02 Phó chi cục trưởng, 02 Đội trưởng để làm gương, 
nghiêm khắc chấn chỉnh trong toàn đơn vị. 

Theo thông tin của ngành hải quan, năm 2017, số công chức, viên chức bị xử lý 
kỷ luật trong ngành hải quan là 69 người; từ đầu năm 2018 đến tháng 5/2018 có 33 
trường hợp bị kỷ luật. Theo thông tin tại Hội thảo công bố kết quả khảo sát mức độ hài 
lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập 
khẩu hàng hóa năm 2018 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tại Hà Nội cho biết: Qua khảo sát 3.061 
doanh nghiệp, trong đó 46% từ khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước, 33% thuộc 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 17% từ các doanh nghiệp Nhà nước, 
kết quả cho thấy, các doanh nghiệp đánh giá chi phí, trong đó, có chi phí ngoài quy 
định (thường được gọi là phí bôi trơn) luôn là gánh nặng của doanh nghiệp Việt Nam. 
“52% doanh nghiệp cho biết không bị phân biệt đối xử nếu không chi trả chi phí ngoài 
quy định; 34% doanh nghiệp không biết có bị phân biệt đối xử hay không; chỉ có 15% 
doanh nghiệp cho rằng sẽ bị phân biệt đối xử nếu không trả chi phí ngoài quy định 
(năm 2015 là 31%). Trong số các doanh nghiệp nhận thấy bị phân biệt đối xử, hình 
thức phổ biến nhất là kéo dài thời gian làm thủ tục (93%). 69% phản hồi cho rằng, 
doanh nghiệp có thể bị gây khó khăn trong lần làm thủ tục sau. Các hình thức phân biệt 
khác bao gồm yêu cầu giấy tờ, chứng từ không theo quy định (48%) và thái độ không 
văn minh lịch sự (41%). 

Như vậy, có thể nói, “tham nhũng vặt” là hiện tượng phổ biến, xảy ra ở những 
khu vực cung ứng dịch vụ công, nơi cán bộ thường xuyên tiếp xúc, thụ lý và giải quyết 
sự vụ cho người dân, doanh nghiệp. Do hám lợi, không giữ được phẩm chất, đạo đức 
công vụ khiến “tham nhũng vặt” trở thành căn bệnh nan y mang tính dây chuyền. 
Không chỉ xuất hiện ở những ngành, lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng mà ngay trong các 
cơ quan công quyền gần dân nhất, được người dân tin tưởng bầu lên cũng có những 
hành vi nhũng nhiễu, cản trở, gây khó dễ khi người dân đến liên hệ công tác. Việc xin 
chữ ký, đóng dấu trong các vụ việc như xin giấy khai sinh, giấy chứng tử, xác nhận lý 
lịch, cấp giấy chứng minh nhân dân, đính chính hồ sơ cá nhân... đến những câu chuyện 
trong môi trường giáo dục như xin chuyển lớp, chuyển trường, xin vào học... người dân 
đều phản ánh việc phải bỏ ra những chi phí ngoài thì công việc mới được giải quyết dễ 
dàng, nhanh chóng. 

“Tham nhũng vặt” đã trở thành mối nguy hại lớn mà tốc độ lây lan của nó nhanh 
hơn loại vi rút, vi trùng, nó gặm nhấm những giá trị tốt đẹp của cơ quan, cán bộ công 
quyền vì nhân dân phục vụ, làm xấu đi hình ảnh của nền hành chính minh bạch, hiệu 
lực, hiệu quả, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền, làm tha 
hóa phẩm chất, lương tâm của người cán bộ, gây nhức nhối đạo đức xã hội, làm chậm 
tiến độ phát triển chung của nền kinh tế quốc gia. 

Sở dĩ, “tham nhũng vặt” có đất sống và trở thành một hiện tượng phổ biến trong 
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xã hội hiện nay bởi có nhiều nguyên nhân từ kẽ hở của luật pháp; từ cơ chế, chính sách 
thiếu đồng bộ, chặt chẽ; cơ chế kiểm soát quyền lực và sự giám sát của các cơ quan 
chức năng chưa đủ mạnh; đạo đức công vụ của cán bộ, công chức không được thực thi 
đầy đủ; tâm lý và nhu cầu muốn giải quyết công việc của người dân (muốn được 
nhanh, được ưu tiên, quan tâm)... khiến cho chân rết của “tham nhũng vặt” lan nhanh 
đến nhiều cơ quan, đơn vị, để lại những hậu quả nghiêm trọng cần những cơ chế và 
biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn, đẩy lùi, tạo ra môi trường công sở kỷ cương, liêm 
chính, tận tụy, góp phần tạo ra mô hình Nhà nước kiến tạo ở nước ta hiện nay. 

3. Một số giải pháp phòng, chống “tham nhũng vặt” 
Để công tác phòng chống tham nhũng nói chung cũng như phòng, chống “tham 

nhũng vặt” nói riêng cần sự vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các 
ngành từ xây dựng cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý, đạo luật thi hành đến những 
biện pháp xử lý nghiêm minh, mang tính răn đe. Nhưng trước hết cần thực hiện tốt một 
số nhiệm vụ cơ bản như: 

Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Đảng về công tác phòng 
chống tham nhũng được thể hiện qua các nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết số 
14/NQ-TW ngày 15/5/1996 của Bộ Chính trị (Khóa VII) về lãnh đạo cuộc đấu tranh 
phòng chống tham nhũng; Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 21/8/2006 của Ban Chấp 
hành Trung ương (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 Hội nghị 
Trung ương 5 (Khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của 
Bộ Chính trị về việc 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 50-CT/TW ngày 07/12/2015, trong đó, cần thống nhất quan điểm: Đấu tranh 
chống tham nhũng là một bộ phận cấu thành quan trọng của toàn bộ sự nghiệp đấu 
tranh cách mạng của Đảng và nhân dân, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, 
tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước, xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy Nhà 
nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Phòng chống 
tham nhũng, lãng phí phải phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết 
toàn dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phòng chống tham 
nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên 
trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm. 

Thứ hai, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục ý thức tuân thủ Hiến pháp và pháp luật 
cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân, trong đó, đặc biệt quan 
tâm đến những đạo luật như: Bộ luật Hình sự; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố 
cáo; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Đấu giá tài sản; 
Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; 
Luật Quản lý nợ công; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước... nhằm cảnh báo, phòng ngừa, răn 
đe những hành vi có ý định “tham nhũng vặt”. Đồng thời, xử lý nghiêm minh những 
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hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung những điều, khoản quy 
định trong luật, nghị định, thông tư về việc nhận diện, xử lý “tham nhũng vặt”, tạo sự 
thống nhất trong nhận thức, hành động để có biện pháp phòng ngừa, xử lý. Thực hiện tốt 
phương châm, quan điểm “nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”. Tuyên truyền, phổ biến và 
triển khai thực hiện tốt Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát quyền 
lực của cán bộ, công chức có quyền khi thực thi công vụ, bởi quyền lực sẽ sinh ra tham 
nhũng (ví như quyền lực chính trị “đẻ” ra chạy chức, chạy quyền; quyền lực lập pháp 
sinh ra cơ chế chạy chọt, xung đột lợi ích; quyền lực hành chính tạo cơ chế “xin - cho”; 
quyền lực kinh tế “đẻ” ra tham nhũng tài chính; quyền lực tư pháp thì liên quan đến 
chạy tội, chạy án, chạy thắng kiện, hai bên cùng thắng; quyền lực thông tin dẫn đến 
tình trạng “sáng đưa, trưa gặp, chiều gỡ”). Vì thế, cần tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá cán bộ với những tiêu chuẩn quy định rõ ràng nhằm phát huy năng 
lực, sở trường của cán bộ cũng như khắc phục những hiện tượng nhũng nhiễu nảy sinh. 

Thứ ba, cải cách mạnh mẽ nền hành chính công vụ, thực hiện tốt mô hình Chính 
phủ điện tử, Chính phủ hành động với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin, tiến 
tới số hóa trong lĩnh vực hành chính, dịch vụ công, cắt giảm những thủ tục phiền hà, 
những văn bản chồng chéo, loại bỏ những điều khoản quy định đã trở nên bất cập, lạc 
hậu; bổ sung những điều khoản mới với tầm nhìn dài hạn, dự tính được những tình 
huống có thể nảy sinh, tạo khung pháp lý đủ mạnh để nền hành chính vận hành một 
cách khách quan, công bằng, chính xác, minh bạch. Sự hình thành Chính phủ điện tử, 
thành phố, đô thị thông minh, minh bạch hóa thông tin, hồ sơ, thủ tục giấy tờ, sẽ hạn 
chế đến mức tối đa những hành vi “tham nhũng vặt”. Cùng với việc minh bạch hóa quá 
trình tiếp nhận và xử lý dịch vụ công thì việc thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản của 
cán bộ, công chức cũng cần được giám sát, quản lý chặt chẽ. Hạn chế việc sử dụng tiền 
mặt, hướng đến việc chi trả, thanh toán, giao dịch thông qua hệ thống ngân hàng nhằm 
kiểm soát tốt nguồn thu của cán bộ, công chức. 

Thứ tư, đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ 
lãnh đạo quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng đến việc nâng cao 
đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương bốn (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết 
Trung ương bốn (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; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) 
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các 
đề án, chiến lược của Chính phủ về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng 
cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm tận tụy, liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân 
dân, đất nước của người cán bộ trong thời kỳ mới. 

Thứ năm, quan tâm, chăm lo và nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên 
chức với những cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp với vị trí, năng lực việc làm. Đổi 
mới chính sách về tiền lương, tạo môi trường làm việc khoa học để cán bộ yên tâm 
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công tác, bảo đảm cuộc sống sinh hoạt và nhu cầu hàng ngày để cán bộ không dám, 
không thể tham nhũng. Không ngừng bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, 
nghiệp vụ của cán bộ thi hành công vụ. 

Thứ sáu, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hướng về nhân dân để phục vụ vì 
quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân với tinh thần kính trọng, yêu quý, lắng nghe tâm 
tư nguyện vọng và những phản hồi, góp ý của người dân để điều chỉnh nhằm đáp ứng 
tốt yêu cầu, đòi hỏi mà thực tiễn cuộc sống đặt ra. Bên cạnh đó, người dân phải không 
ngừng nâng cao hiểu biết về kiến thức pháp luật, về quyền và trách nhiệm của cá nhân; 
thực hiện nếp sống văn minh và ứng xử có văn hóa khi đến giao dịch nơi công sở; 
tránh tâm lý đám đông, tránh bị xúi giục, kích động. Cùng hỗ trợ, hợp tác tích cực với 
cơ quan công quyền để giải quyết tốt công việc của cá nhân, gia đình và xã hội. 

Có thế nói, tham nhũng là vấn đề quốc nạn đe dọa sự tồn vong của chế độ. Trong 
bối cảnh đất nước đang trên con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, hiện tượng tham 
nhũng vặt là một rào cản lớn làm chậm, thậm chí kéo lùi sự phát triển của quốc gia dân 
tộc. Để ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tình trạng này cần thiết lập cơ chế kiểm soát quyền 
lực một cách chặt chẽ, đồng bộ, khoa học, nghiêm minh; có hệ thống pháp luật đầy đủ; 
hạ tầng công nghệ thông tin được vận hành thông suốt, cùng tinh thần nêu gương, ý 
thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức vừa hồng, vừa chuyên, chắc chắn 
“tham nhũng vặt” sẽ được hạn chế, tạo khí thế và niềm tin cũng như động lực quan 
trọng trong toàn hệ thống chính trị để phấn đấu đến năm 2045 nước ta sẽ trở thành 
nước công nghiệp phát triển hiện đại như tinh thần nghị quyết của Đảng đã đề ra.  

 

                                                                               TS. Nguyễn Huy Phòng 
                                                            Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
                                                              (Tạp chí Nội chính số 69 - Tháng 8/2019) 

 

 
 

NHẬN DIỆN, PHÁT HIỆN VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG VẶT 
 

Ngay sau khi Cách mạng tháng 
Tám thành công (1945), Đảng ta và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã coi phòng, chống 
tham nhũng là công việc quan trọng, cấp 
bách của công tác xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền Nhà nước. Trải qua 
các giai đoạn lịch sử, đến Đại hội VI 
(1986), mở đầu công cuộc đổi mới đất 
nước, cuộc chiến chống tham nhũng, 
quan liêu, lãng phí tiếp tục được Đảng ta 
đẩy mạnh. Văn kiện Đại hội VI nêu rõ: 
“Hiện tượng tiêu cực trong xã hội phát 
triển. Công bằng xã hội bị vi phạm. Pháp 

luật kỷ cương không nghiêm. Những 
hành vi lộng quyền, tham nhũng của một 
số cán bộ, và nhân viên Nhà nước... chưa 
bị trừng trị nghiêm khắc”. Trong các Văn 
kiện Đại hội VII, VIII, IX và X, Đảng ta 
tiếp tục chỉ rõ sự nguy hại của tham 
nhũng đến sự tồn vong của chế độ. Đại 
hội X nêu rõ: “Tình trạng suy thoái về 
chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của 
một bộ phận cán bộ, đảng viên gắn với tệ 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí là 
nghiêm trọng”. 

  Đại hội XI trên cơ sở tổng kết lý 
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luận và thực tiễn, Đảng ta khẳng định trên 
lĩnh vực đấu tranh chống tham nhũng đã 
có những chuyển biến rõ nét. Nhiều vụ 
việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, 
phức tạp được phát hiện, xử lý nghiêm 
minh, nhiều quan chức cấp cao, kể cả 
thuộc diện Trung ương quản lý cũng chịu 
hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. 
Thống nhất với quan điểm các kỳ đại hội 
trước đó, Đại hội XII tiếp tục khẳng định 
và bổ sung quan điểm về đấu tranh phòng 
chống tham nhũng. Trong đó nhấn mạnh 
“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”.  

  Mặc dù vậy, quản lý Nhà nước, 
quản lý kinh tế; cơ chế pháp luật chưa 
hoàn thiện, còn nhiều kẽ hở nên công tác 
phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa 
đạt được yêu cầu đề ra. Quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, 
với những biểu hiện tinh vi phức tạp, 
chưa được ngăn chặn đẩy lùi, gây bức 
xúc xã hội.  

Văn kiện Đại hội XII nêu rõ: 
“Công tác phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí chưa đạt yêu cầu đề ra, tham 
nhũng lãng phí vẫn còn nghiêm trọng”. 
Thể hiện rõ trên các lĩnh vực: Quản lý, 
sử dụng đất đai, trong lĩnh vực đầu tư 
xây dựng cơ bản, trong lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng. Bởi chưa chế định rõ 
ràng, đồng bộ, hiệu quả cơ chế phân 
công, phối hợp kiểm soát quyền lực Nhà 
nước ở các cấp. Tổ chức bộ máy và cơ 
chế hoạt động của các thiết chế cơ bản 
trong bộ máy Nhà nước còn những điểm 
chưa thực sự hợp lý, hiệu lực, hiệu quả. 
Chưa khắc phục được sự chồng chéo, 
vướng mắc về chức năng, nhiệm vụ giữa 

các thiết chế, làm ảnh hưởng tới sự thống 
nhất quyền lực Nhà nước... Hệ thống 
pháp luật thiếu đồng bộ, còn chồng chéo; 
tính công khai, minh bạch, khả thi, ổn 
định còn hạn chế; kỷ cương, kỷ luật 
trong quản lý Nhà nước, thực thi công vụ 
còn nhiều yếu kém. 

Nguyên nhân cụ thể đó là: 
Hệ thống chính sách, pháp luật, đặc 

biệt là các văn bản pháp luật về kinh tế 
của chúng ta còn thiếu và chưa đồng bộ; 
không ít văn bản pháp luật đã có hiệu lực 
thi hành nhưng chưa thể áp dụng bởi chưa 
có văn bản hướng dẫn; văn bản pháp luật 
chung chung, thiếu cụ thể, mỗi nơi áp 
dụng một kiểu. Thủ tục hành chính còn 
rườm rà, tốn kém, bất hợp lý đang là “kẽ 
hở” để những người thoái hóa biến chất 
lợi dụng tham nhũng, lãng phí. 

 Việc kiểm tra, giám sát từ bên 
trong bộ máy Nhà nước để phát hiện 
tham nhũng vẫn đang là khâu yếu, chưa 
phát huy tác dụng; chế tài xử lý vi phạm 
thiếu chặt chẽ, rõ ràng, còn nhiều sơ hở.  

 Đội ngũ cán bộ làm công tác quản 
lý kinh tế còn yếu về nghiệp vụ, kinh 
nghiệm và phẩm chất đạo đức. 

Cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách mặc dù đã được quy định khá 
chi tiết trong nhiều văn bản pháp quy, 
đặc biệt là quy chế dân chủ ở cơ sở, ở cơ 
quan xí nghiệp, đơn vị, xã, phường, thị 
trấn vẫn cần tiếp tục hoàn thiện bởi vì 
chế tài vẫn chưa rõ, rất khó quy trách 
nhiệm và xử phạt khi sai phạm xảy ra. 

Về giải pháp đấu tranh phòng, 
chống tệ nạn tham nhũng, Đại hội XII 
tiếp tục khẳng định: “Đảng và Nhà nước 
ta đã thể hiện quyết tâm chính trị trong 
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí. Nhận thức về đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí được nâng lên trong 
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các cấp ủy, các ngành, các cấp, các tổ 
chức trong hệ thống chính trị, trong cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 
nhân dân”. Đại hội chỉ rõ: “Các cấp ủy 
đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền, và toàn bộ hệ thống chính trị 
phải kiên quyết phòng chống tham 
nhũng... phải chủ động phòng ngừa, 
không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; xử 
lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi 
tham nhũng lãng phí, bao che, dung túng 
tiếp tay cho tham nhũng... ngăn cản việc 
chống tham nhũng, lãng phí”. 

 Tham nhũng vặt được nhận diện 
như sau: 

 Hàng ngày, người dân ở mỗi vùng, 
miền, với nhu cầu công việc bản thân, 
đều có những việc cần thực hiện thông 
qua giao tiếp với bộ máy chính quyền 
các cấp, với đội ngũ công chức, viên 
chức - những người trực tiếp hướng dẫn, 
giải quyết công việc của nhân dân. 
Những nhũng nhiễu do một bộ phận này 
gây ra cho người dân, được Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng gọi là “tham nhũng 
vặt” (trong Phiên họp thứ 13 của Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 
tham nhũng). 

“Tham nhũng vặt” khi trở thành 
cách ứng xử với nhân dân của những 
người đảm nhận cương vị trong bộ máy 
chính quyền các cấp, đã vi phạm nghiêm 
trọng đạo đức công vụ của công chức, 
viên chức trên mỗi cương vị. Đồng thời 
nó là nguyên nhân dẫn đến vi phạm 
nghiêm trọng đạo đức của cán bộ, đảng 
viên nói riêng, đạo đức của Đảng nói 
chung, bởi đội ngũ công chức, viên chức 
chính là đối tượng phát triển Đảng của 
các tổ chức đảng trong hệ thống chính 
trị, trong các cơ quan chính quyền. 

Vì vậy, “Tham nhũng vặt” tồn tại ở 

cấp cơ sở, nếu xét dưới góc độ lãnh thổ 
hành chính; ở các cơ quan, ban, ngành 
trong hệ thống chính trị (chủ yếu trong 
các cơ quan hành chính) cấp quận, 
huyện, tập trung ở những cá nhân trực 
tiếp quan hệ với công dân. Nó biểu hiện 
phổ biến nhất ở hành vi của cá nhân 
nhưng có sự ngầm đồng ý, cho phép của 
người lãnh đạo trực tiếp, thông qua việc 
gây khó dễ cho những công dân đến làm 
việc để gợi ý “bồi dưỡng” cho công việc 
thuận lợi, nếu không muốn đi lại bổ sung 
giấy tờ, thủ tục nhiều lần; hoặc biểu hiện 
ở nhóm nhỏ khi đề ra những phí thu, các 
khoản phạt trái quy định pháp luật… 
Hình thức này không những có lỗi “tham 
nhũng vặt”, mà bước đầu đã hình thành 
“nhóm lợi ích” lợi dụng quyền hạn để 
mưu lợi trái pháp luật. 

“Tham nhũng vặt” tồn tại bởi nhiều 
nguyên nhân. Nguyên nhân về nhận 
thức, là do tư tưởng của một số cấp lãnh 
đạo những nơi xảy ra hành vi này coi nhẹ 
ảnh hưởng của nó với những vấn đề quan 
trọng như đã nói ở trên, cho rằng bồi 
dưỡng ít tiền để anh em làm việc thuận 
lợi hơn…; nguyên nhân về ý thức đạo 
đức công vụ, đạo đức đảng viên cũng có, 
khi những người có hành vi “tham nhũng 
vặt” không đếm xỉa đến những quy định 
đạo đức này, hoặc có hiểu, có biết cũng 
không tuân thủ; nguyên nhân về cơ chế 
quản lý, đánh giá cán bộ cũng có, khi 
“chưa có cơ chế đánh giá phù hợp và 
thay thế kịp thời những cán bộ, công 
chức, viên chức không đáp ứng được yêu 
cầu, nhiệm vụ”, như Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 6 Khóa XII, về đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị, đã chỉ ra và đó cũng là 
một điều kiện để tình trạng “tham nhũng 
vặt” tồn tại, bởi những cán bộ, công chức 
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yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo 
đức nhưng không bị thay thế, lại đảm 
nhận những vị trí liên quan đến những 
lĩnh vực nhạy cảm sẽ rất dễ phạm phải 
sai lầm dẫn đến nhũng nhiễu…; nguyên 
nhân về kiểm tra, giám sát là nguyên 
nhân quan trọng nhất, khi việc thực hiện 
công tác kiểm tra, giám sát không 
nghiêm, mang tính hình thức sẽ không 
ngăn ngừa, hạn chế được tệ tham nhũng 
vặt. Bên cạnh đó, những lỗi lầm khi bị 
phát hiện chỉ nhận hình thức kỷ luật 
không mang tính răn đe, do đó không 
ngăn ngừa, hạn chế được vi phạm. 

 Nguyên nhân từ tâm lý dân tộc nói 
chung, cũng như của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên nói riêng là có biểu hiện dễ 
dãi, được chăng hay chớ, do ảnh hưởng 
rơi rớt lại của tâm lý tiểu nông, phụ 
thuộc thiên nhiên - mà biểu hiện rõ trong 
đội ngũ cán bộ, đảng viên là tình trạng 
trung bình chủ nghĩa, như Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII, về 
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
đã chỉ ra. Tâm lý đó, thực trạng đó lại bị 
ảnh hưởng bởi thực tế của một số cán bộ, 
đảng viên, từ trong suy nghĩ của nhân 
dân cho rằng, thời này giỏi, có đạo đức 
chưa chắc đã được để ý, đánh giá đúng 
nếu không có quan hệ, không biết “luồn, 
cúi”; kém về năng lực, vi phạm quy định, 
đạo đức chưa chắc đã bị xử lý kỷ luật, 
thậm chí vẫn thăng tiến đều, nếu có “ô 
dù” che chắn, nâng đỡ.  

 Để điều này tồn tại trong suy nghĩ, 
hành động của một bộ phận cán bộ, đảng 
viên và quần chúng nhân dân, gây ảnh 
hưởng không nhỏ đến hiệu quả thực hiện 
nhiệm vụ chính trị cũng như công tác 
phòng, chống tham nhũng, được gọi tên 
là sự vô cảm, “sự thờ ơ chính trị”. Cái 
xấu, cái ác, cái vô đạo đức,… vì thế cứ 

mặc nhiên tồn tại, không chỉ trong xã hội 
mà còn len lỏi vào trong đội ngũ cán bộ, 
đảng viên. Đó là một thực tế cần kiên 
quyết khắc phục, và là trách nhiệm trước 
tiên của Đảng. 

Những nguyên nhân trên, mặc dù 
đó chưa phải là tất cả, đã làm cho tình 
trạng “tham nhũng vặt” tồn tại, mà lý do 
chủ yêu là khâu tự kiểm tra còn yếu.  

 Để công tác chống tham nhũng, 
nhất là phòng, chống tệ “tham nhũng 
vặt” trong những năm tiếp theo đạt hiệu 
quả, cần thực hiện một số giải pháp cụ 
thể sau:  

Một là, chỉ đạo xây dựng đội ngũ 
làm công tác phòng, chống tham nhũng 
đủ năng lực, có phẩm chất trong sáng. 
Cần kiên quyết loại khỏi bộ máy của 
Đảng và Nhà nước (nhất là trong cơ quan 
phòng, chống tham nhũng) những cán bộ 
hư hỏng, tham nhũng. Đây là trách 
nhiệm của cấp ủy đảng các cấp, của ủy 
ban kiểm tra cấp ủy, thanh tra các cấp. 
Cần đưa trách nhiệm và kết quả thực 
hiện nhiệm vụ này vào đánh giá kết quả 
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 
hàng năm của cấp ủy các cấp, các cơ 
quan, đơn vị trong bộ máy Nhà nước. 

Hai là, chỉ đạo các cấp ủy, chính 
quyền quan tâm hơn nữa trong việc triển 
khai thực hiện công tác phòng, chống 
tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình phụ 
trách, quản lý. Chú trọng khắc phục việc 
thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham 
nhũng còn hình thức, hiệu quả thấp, tiếp 
tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh 
tra, kiểm toán, nhất là các lĩnh vực có 
nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng 
phí. Đánh giá và thay thế kịp thời những 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, 
cũng như thực hiện “công khai, minh bạch 
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và trách nhiệm giải trình” để ngăn chặn 
ngay từ đầu một trong những nguyên nhân 
gây ra tệ nạn “tham nhũng vặt”. 

Ba là, chỉ đạo làm tốt công tác 
tuyên truyền, quán triệt các quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, 
chống tham nhũng; nâng cao ý thức pháp 
luật trong nhân dân; phát huy vai trò của 
nhân dân và các phương tiện thông tin 
đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng nói chung, “tham 
nhũng vặt” nói riêng.  

 Bốn là, chú trọng công tác kiểm 
tra, giám sát của cấp ủy cấp trên với cấp 
ủy cấp dưới, nhất là cấp cơ sở; nghiêm 
khắc truy cứu trách nhiệm của tổ chức 
đảng các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn 
vị, khi để cán bộ dưới quyền tham 
nhũng; chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong 
công tác phòng, chống tham nhũng; tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn 
có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 
phiền hà cho người dân và doanh nghiệp 
trong giải quyết công việc. 

 Năm là, xác định rõ trách nhiệm 
người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị khi để cơ quan, đơn vị xảy 
ra tham nhũng, lãng phí với kiên quyết 
đấu tranh với tệ nạn bè cánh, ô dù, góp 
phần nâng cao phẩm chất đạo đức và 
năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Sáu là, chỉ đạo các cơ quan, ngành 
chức năng làm tốt công tác nắm tình hình 
nhất là những lĩnh vực, vị trí thường 
xuyên tiếp xúc với nhân dân, dễ có điều 
kiện phát sinh tham nhũng vặt; xử lý tốt 
tin báo, tố giác tội phạm, thường xuyên 
tiếp xúc, đối thoại với nhân dân nhằm 
phát hiện, ngăn ngừa những hành vi 
tham nhũng. 

 Bảy là, hàng năm chỉ đạo thực hiện 
công tác kiểm tra, giám sát khởi tố, điều 
tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án 
tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư 
luận xã hội quan tâm theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy 
định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII, 
chương VIII Điều lệ Đảng về công tác 
kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. 
 

Nguyễn Trường 
 (noichinh.vn  - Ngày 02/9/2019)

 

 
 

THAM NHŨNG “VẶT”  

THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG 
 

Tham nhũng “vặt” là vấn nạn của đất nước, đã và đang “gặm nhấm”, làm 
suy đồi đạo đức xã hội, mục ruỗng thể chế chính trị. Nhận diện, chỉ rõ thực trạng, 
hệ lụy, nguyên nhân và đề ra giải pháp để từng bước triệt tiêu vấn nạn này là yêu 
cầu cấp thiết của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, 
trước hết là của cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp. 

I - Thực trạng, hệ lụy và nguyên nhân tham nhũng “vặt” ở nước ta 
Hiện nay, tham nhũng đã trở thành nguy cơ hiện hữu dẫn đến sự suy đồi văn hóa, 

đạo đức của con người, xã hội; lực cản không nhỏ đối với sự phát triển của đất nước. 
Tham nhũng thường có hai loại: Tham nhũng “lớn” và tham nhũng “vặt”. Tuy nhiên, 
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ranh giới giữa tham nhũng “lớn” và tham nhũng “vặt” rất mỏng manh, chia ra như vậy 
là để phân biệt một cách tương đối nhằm tìm ra phương thuốc đặc trị từng loại. Tham 
nhũng “vặt” là hành vi của những người: “a. Cán bộ công chức, viên chức; b. Sỹ quan, 
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội 
nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn - kỹ thuật 
trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân; c. Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh 
nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của 
Nhà nước tại doanh nghiệp; d. Người được giao nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong 
khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó” lợi dụng chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ để 
nhũng nhiễu, gây khó khăn nhằm vụ lợi từ tổ chức, doanh nghiệp và người dân, với giá 
trị vật chất không lớn, chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi này 
diễn ra từ lâu, hàng ngày, ở nhiều nơi, nhiều cơ quan, tổ chức và các vị trí khác nhau ở 
cấp cơ sở, thậm chí gần như đã trở thành “thông lệ”, “thói quen”, hình thức “bôi trơn”, 
“văn hóa” của không ít cán bộ, công chức, viên chức. Nó được ví như “bệnh ghẻ ruồi”, 
cứ dấm dứt, dai dẳng, dễ lây lan, làm cho từng cá nhân, cả xã hội bức xúc, bất an và 
“tình trạng tham nhũng “vặt” vẫn chưa được ngăn chặn, kiềm chế”. 

Những hành vi tham nhũng “vặt” diễn ra trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, từ 
sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng 
đất đai, ngân sách, thuế, ngân hàng, hải quan, xuất nhập khẩu, tư pháp, giáo dục, y tế, 
chính sách xã hội, quản lý hành chính, v.v… Tham nhũng “vặt” cứ như “nấm mốc mọc 
sau mưa”. Thật khó chịu! Và đặc biệt nguy hại là nó đã xuất hiện trong công tác trọng 
yếu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, như: Công tác cán bộ; công tác chính sách; công 
tác an sinh xã hội, v.v… Nó không chỉ xuất hiện ở cá nhân, mà còn mang tính đồng lõa 
của số đông, thậm chí có tổ chức. Thói tham nhũng “vặt” diễn ra có cả kín đáo và công 
khai, gây khó khăn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp bất cứ việc gì, ở lĩnh vực 
nào, hình thành nên cái cơ chế kỳ quặc “xin - cho”. Không khó để tìm ra những minh 
chứng về nó. Người dân thì phải đi “xin”, còn “công bộc” thì giữ quyền “cho”. Người 
dân, doanh nghiệp phải thường xuyên sấp ngửa đến các cơ quan công quyền để “xin” 
đủ thứ, từ xin cho con đi học, chuyển lớp, chuyển trường; xin cấp giấy chứng tử; xin 
cấp giấy phép kinh doanh; xin giấy khám sức khỏe để vào làm việc của các cơ quan 
Nhà nước. Thậm chí đến những cán bộ, công chức, viên chức bình thường, hoặc cấp 
thấp cũng phải “chạy”, phải “xin” vào biên chế, xin đi học, xin thi tuyển nâng lương; 
xin chuyển địa bàn, đơn vị công tác, v.v… Ngay đến người có công với đất nước, vào 
sống ra chết với sự nghiệp cách mạng,… cũng phải đi xin chế độ của mình mà lẽ ra 
đương nhiên được hưởng theo chính sách của Nhà nước; hay các doanh nghiệp, nhà 
hảo tâm,… muốn được ủng hộ, chăm lo cho nhân dân khi gặp thiên tai, hỏa hoạn,… 
cũng phải xin. Việc gì cũng phải “xin”, trở thành một cái “lệ”, tệ nạn nguy hiểm trong 
xã hội! Người dân, doanh nghiệp nào muốn được “cho”, nhất thiết phải tìm mọi cách 
để lót tay cho những “công bộc”. Hình thức lót tay diễn ra muôn hình, vạn trạng, khi 
thì núp bóng việc gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi, khi thì lợi dụng tổ chức sinh nhật, việc 
hiếu, việc hỉ,… với những món quà “quê”, hay phong bao đủ loại “xanh, đỏ”, v.v… Và 
như thế cái “văn hóa phong bì” rất tệ hại ra đời. 
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Tham nhũng “vặt” nhưng hậu quả thì không hề “vặt” và rất khó lường. Đó là 
những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; làm xói mòn giá trị đạo đức 
nghề nghiệp, đạo đức công vụ; làm hư hỏng cán bộ, gây phiền toái cho nhân dân và 
những công chức, viên chức chân chính của Nhà nước. Tuy giá trị vật chất không lớn, 
nhưng nó đã góp phần vào làm thất thoát tài sản, công sức của Nhà nước, quyền lợi, 
vật chất của nhân dân, từng bước “gặm nhấm” làm rối loạn các giá trị chuẩn mực xã 
hội, làm suy yếu cơ quan công quyền; đồng thời, là cơ sở để cho tham nhũng “lớn” 
phát triển, làm lũng loạn xã hội. Tham nhũng “vặt” làm mất niềm tin của các nhà đầu 
tư, làm vẩn đục môi trường kinh doanh, gây nên tiền lệ “xin - cho”, “lót tay” trong đấu 
thầu kinh doanh, v.v… Đặc biệt, nó là căn nguyên dẫn đến sự giảm sút lòng tin của con 
người với con người trong xã hội, của các thành viên trong tổ chức; là cái cớ để các thế 
lực thù địch lợi dụng công kích, chống phá Đảng, chế độ và sâu xa hơn là làm xói mòn 
lòng tin của nhân dân với thể chế chính trị, làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước trong 
lòng nhân dân và trên trường quốc tế.  

Sở dĩ có hiện tượng đó, là do xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ 
quan, cùng nhau tác động, thúc đẩy làm cho tham nhũng “vặt” ra đời, phát triển. Về 
nguyên nhân khách quan, tham nhũng dù “lớn”, hay “vặt” cũng đều là hiện tượng xã 
hội, là biểu hiện của sự tha hóa quyền lực, đạo đức công vụ. Nó tồn tại ở mọi chế độ xã 
hội có giai cấp, ở mọi hình thức Nhà nước, với mức độ khác nhau. Điển hình là, khi 
trình độ quản lý Nhà nước lạc hậu; mức sống của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là 
ở cơ sở còn thấp; những giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội bị xáo trộn; người dân, 
doanh nghiệp có xu hướng tìm mọi cách để thực hiện bằng được mục đích trong cuộc 
sống và tối ưu hóa lợi nhuận trong kinh doanh. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật, cơ 
chế, chính sách vận hành, quản lý xã hội, quản lý sản xuất, kinh doanh còn chưa đầy 
đủ, thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán; việc phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa 
phương còn bất cập; việc quản lý tài sản, vốn của Nhà nước còn lỏng lẻo; dư luận xã 
hội còn thờ ơ, hoặc phản ứng chưa đủ mạnh, thậm chí có lúc “đồng lõa”,… cũng tạo 
mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, tham nhũng “vặt” tồn tại, phát triển. 

Về nguyên nhân chủ quan, là do: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí 
chưa bị đẩy lùi. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chậm 
chuyển biến”. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính còn chậm và lúng túng; nạn 
giấy tờ, thủ tục hành chính còn rất phiền hà, bất hợp lý. Các chế độ kiểm tra, giám sát 
việc thực thi công vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức chưa rõ ràng, 
thiếu hiệu quả. Chế độ tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn bất 
hợp lý, chậm được cải cách. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa 
và đấu tranh chống tham nhũng, tham nhũng “vặt” chưa toàn diện, đồng bộ, thiếu những 
nội dung đột phá, thậm chí còn bị coi nhẹ ở một số cơ quan, đơn vị. Việc phát hiện cán 
bộ, công chức, viên chức vi phạm chưa kịp thời và khi xử lý thì còn nương nhẹ, nể nang, 
thiếu cương quyết; chưa có cơ chế khen thưởng những tập thể, cá nhân kiên quyết đấu 
tranh chống hiện tượng tham nhũng “vặt” và có nhiều thành tích trong loại bỏ tệ nạn xã 
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hội này. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng 
chưa rõ ràng, còn chồng chéo, cơ chế phối hợp chưa cụ thể, nhất là chưa có những công 
cụ phát hiện, xử lý tham nhũng, tham nhũng “vặt” thật sự hữu hiệu. Việc huy động, phát 
huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng, 
tham nhũng “vặt” chưa được quan tâm đúng mức, còn hình thức, thiếu hiệu quả. Công 
tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tham nhũng và đấu tranh chống 
tham nhũng chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, v.v… 

Vì thế, nhìn thẳng vào sự thật, nhận diện đúng thực trạng, hệ lụy và nguyên nhân 
của tham nhũng “vặt”, đề ra những nội dung, giải pháp đủ mạnh để đấu tranh, phòng, 
chống tham nhũng “vặt” hiệu quả là trách nhiệm chính trị, nhiệm vụ cấp thiết của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trước hết là của cấp ủy, người đứng đầu các ngành, các 
cấp trong hệ thống chính trị. 

 

                                                                                               Xuân Tuấn 
                                                                             (tapchiqptd.vn - Ngày 22/5/2019) 
 

 
 

LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ Ở VỊ TRÍ NHẠY CẢM ĐỂ CHỐNG THAM NHŨNG “VẶT”  
 

Một trong những giải pháp để dẹp vấn nạn tham nhũng “vặt” đang làm xói 
mòn lòng tin của người dân, doanh nghiêp là phải nhận diện cho được nguy cơ 
tham nhũng theo vị trí việc làm để thanh tra, kiểm tra, giám sát, bố trí, sắp xếp, 
luân chuyển cán bộ… 

Luân chuyển cán bộ ở vị trí nhạy cảm để chống tham nhũng “vặt”. Chuyển 
đổi vị trí công tác là một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng.  

Phải đưa tỷ lệ cán bộ vòi vĩnh, đòi doanh nghiệp hối lộ xuống 5% 
Để đạt 1 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững đất nước thì đến năm 2030, Việt 

Nam phải giảm đáng kể mọi loại hình tham nhũng, hối lộ.  
Cụ thể, phải đưa tỷ lệ cán bộ, công chức có hành vi vòi vĩnh, đòi hối lộ khi giải 

quyết công việc của người dân xuống dưới 10% (hiện đang là 30%) và khi giải quyết 
công việc của doanh nghiệp xuống dưới 5% (hiện đang trên 20%). 

Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là thách thức không nhỏ đòi hỏi các cấp, 
ngành phải nỗ lực không ngừng trong thực hiện các chính sách về phòng, chống tham 
nhũng để dẹp cho được nạn nhũng nhiễu, tham nhũng “vặt”.  

Trong đó, cần chú trọng, tập trung nguồn lực trước hết vào những lĩnh vực nhạy 
cảm, dễ xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực mà thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc gây bức 
xúc dư luận như: Thuế, hải quan, quản lý đất đai, quản lý môi trường, quản lý đầu tư, 
xây dựng, cấp giấy phép, cảnh sát giao thông, thanh tra chuyên ngành, dịch vụ hành 
chính công ở xã, phường, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục... 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, qua khảo sát của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tại trên 9.000 doanh nghiệp trong năm 2018, có 18% doanh nghiệp 
phản ánh còn tình trạng bôi trơn, tham nhũng “vặt” trong lĩnh vực thuế, hải quan.  
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“Bộ Tài chính coi kết quả này làm tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, điều chuyển cán 
bộ, xử lý trách nhiệm những đơn vị hải quan, thuế để doanh nghiệp, người dân kêu ca”, 
ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn nói. 

6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã tổ chức 661 cuộc thanh tra, kiểm tra công 
vụ và đã chuyển 2 hồ sơ sang công an để điều tra đối với 8 cán bộ, công chức thuế, hải 
quan; xử lý hành chính 38 công chức.  

“Căn cứ vào phản ánh của doanh nghiệp, kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và kết quả kiểm tra công vụ, 6 tháng đầu năm 2019, chúng tôi đã chuyển đổi 
vị trí công tác gần 5.700 công chức, tập trung vào những địa bàn có dấu hiệu tham 
nhũng “vặt” theo phản ánh doanh nghiệp như Thành phố Hải Phòng, Quảng Trị, Bình 
Phước...”, Thứ trưởng Tuấn thông tin và cho biết, bộ cũng đã xử lý trách nhiệm người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng. 

Cũng theo vị thứ trưởng này, những tháng cuối năm, Bộ Tài chính tập trung 700 
cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan thuế, hải quan. Đồng thời, dự kiến điều 
chuyển, luân chuyển vị trí 6.200 cán bộ, công chức trong toàn ngành. 

Xử nghiêm, công khai danh tính cán bộ sai phạm 
Ở ngành Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cho biết, bộ đã có nhiều biện 

pháp xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 
nghiệp trong giải quyết công việc, đặc biệt là trong các lĩnh vực như: Cấp phát chứng 
minh nhân dân; quản lý xuất nhập cảnh; kiểm soát giao thông; đăng ký, quản lý 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; đăng ký, quản lý hộ khẩu, cư trú… 

Cùng với đó, chú trọng thanh tra, kiểm tra, từ đó phát hiện, kiến nghị xử lý 
nghiêm tập thể, cá nhân có sai phạm; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, 
thiếu sót, khuyết điểm, góp phần chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng… 

“Có rất nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, biểu dương, nhiều tấm gương 
liêm khiết không nhận hối lộ, nhiều cán bộ, chiến sỹ công an không ngại gian khó, hy 
sinh kể cả tính mạng của mình, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội 
phạm và những hành vi vi phạm pháp luật.  

Tuy nhiên, cũng còn một bộ phận nhỏ cán bộ, chiến sỹ công an có những biểu 
hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, tha hóa, biến chất, làm ảnh hưởng đến 
uy tín, hình ảnh lực lượng công an nhân dân”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho hay. 

Vì vậy, Bộ Công an đã ban hành các quy trình, quy định chặt chẽ trong từng lĩnh 
vực công tác, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm; tổ chức rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, 
chiến sỹ đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn quy định trong thực thi nhiệm vụ.  

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, bộ sẽ nghiêm túc xử lý trách nhiệm 
người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, nhũng nhiễu gây phiền hà của cán 
bộ, chiến sỹ công an trong khi giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.  

Cùng với đó, kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với cán bộ, chiến sỹ công 
an có sai phạm. “Công khai danh tính cán bộ, chiến sỹ và đơn vị có cán bộ, chiến sỹ sai 
phạm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật cả 
trường hợp đưa hối lộ cán bộ công an nhằm thực hiện công việc có lợi cho cá nhân và 
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doanh nghiệp”, Thứ trưởng Công an thông tin. 

Bộ Công an cũng chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, tập trung vào 
những lĩnh vực công tác công an có nhiều dư luận phản ánh sai phạm trong thực hiện 
nhiệm vụ, nhiều đơn thư tố cáo về tham nhũng và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà 
cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Không được lợi dụng chuyển đổi vị trí công tác để trù dập cán bộ 
Từ ngày 1/7/2019, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) chính thức có hiệu 

lực thi hành. Theo quy định của luật, cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách 
nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhằm phòng ngừa 
tham nhũng. 

Chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên 
môn, nghiệp vụ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị và phải được thực hiện theo kế hoạch, công khai trong cơ quan, tổ chức, 
đơn vị. 

“Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, 
công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức”, Khoản 3, 
Điều 24 Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) quy định rõ. 

Cũng theo quy định của luật, người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị 
trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư 
công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
khác phải được chuyển đổi vị trí công tác. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 
là từ đủ 2 năm đến 5 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. 

 

                                                                                          Thảo Nguyên 
                                                                         (thanhtra.com.vn - Ngày 02/7/2019) 

 

 

 

 

 
 

SƠN LA: MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 
 

Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, thực hiện các chủ 
trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm của 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 

TẠI TỈNH SƠN LA 



 

  
    

 

“Tham nhũng vặt’’: Hậu quả không hề “vặt” 
     

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 9/2019 
  

38

chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối 
với Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Hồ và Quỳnh Nhai; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy 
thực hiện 03 cuộc giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với 03 
tổ chức đảng. Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 17/11/2016 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm được Đoàn công tác số 
02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ ra trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các 
vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.  

Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất xử 
lý những vụ việc, vụ án trọng điểm, phức tạp, đồng thời bổ sung những vụ việc, vụ án 
thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, giải quyết năm 2018; 
chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy xem xét đưa những vụ việc, vụ án trọng điểm, phức tạp 
vào danh sách theo dõi, đôn đốc, giải quyết và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy định kỳ 01 tháng/lần. 

Tỉnh ủy đã chỉ đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Ủy ban 
nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính 
sách về quản lý kinh tế - xã hội nhằm quản lý chặt chẽ, phát huy tối đa, sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực. Các cấp, các ngành, đơn vị đã tập trung thực hiện nghiêm túc cơ 
chế công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị: Công khai về thực 
hiện các chế độ, chính sách; các quy trình, quy định thủ tục giải quyết công việc, gắn 
với cải cách thủ tục hành chính; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; quy 
hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận, luân chuyển điều 
động cán bộ, công chức; hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo… 

Trong năm qua, ngành Thanh tra đã thực hiện 380 cuộc thanh tra, kiểm tra; kết 
thúc 341 cuộc, ban hành 353 kết luận; đang triển khai thực hiện 39 cuộc. Qua công tác 
thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm về kinh tế là 21 tỷ 181 triệu đồng và 22,2 héc ta 
đất; trong đó: Kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 10 tỷ 872 triệu đồng và 
22,2 héc ta đất; ban hành 204 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 26 tổ chức và 
178 cá nhân với số tiền 1 tỷ 314 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 
244 tổ chức và 479 cá nhân. Thanh tra huyện Sông Mã phát hiện viên chức kế toán 
Trường trung học cơ sở Chiềng Sơ, xã Chiềng Sơ có hành vi vi phạm pháp luật, nhiều 
lần lập chứng từ khống, giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để chuyển tiền lương, tiền 
công tác phí của giáo viên, số tiền hơn 600 triệu đồng. Thanh tra huyện đã chuyển hồ 
sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh để tiếp tục điều tra. Thanh tra huyện 
Quỳnh Nhai phát hiện kế toán xã Mường Sại có hành vi lập khống chứng từ rút 91 
triệu đồng từ ngân sách xã nhằm chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân. Thanh tra huyện 
Quỳnh Nhai đã tạm giữ số tiền trên, đồng thời chuyển hồ sơ cho Công an huyện Quỳnh 
Nhai, hiện vụ án đang trong quá trình điều tra.  

Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử vụ án Nguyễn Duy Lâm, Trưởng phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Châu, nguyên Phó trưởng Ban Quản lý dự 
án Di dân tái định cư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bồi thường, hỗ trợ thu hồi 
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rừng và đất lâm nghiệp, huyện Thuận Châu và đồng phạm bị khởi tố tội “Cố ý làm trái 
quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách 
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án bồi thường thu hồi đất Điểm tái 
định cư Noong Bổng, Phổng Lái, huyện Thuận Châu. Cơ quan an ninh điều tra, công 
an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án Trương Tuấn Dũng và đồng phạm liên quan đến 
công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La, khởi tố bị can đối 
với 17 đối tượng với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế 
gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh, điều tra, xử lý 05 vụ án/13 
bị can với tội danh, tổng số tài sản thiệt hại là 1 tỷ 168,6 triệu đồng, đã thu hồi số tiền 
980,5 triệu đồng. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã thụ lý kiểm sát, điều tra 11 vụ/25 bị 
can; trong đó: 03 vụ/04 bị can tội “Tham ô tài sản”; 05 vụ/14 bị can tội “Lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 02 vụ/02 bị can tội “Lạm dụng chức vụ, 
quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; 01 vụ/05 bị can về tội “Nhận hối lộ” và giả mạo trong 
công tác. Ngành tòa án đã thụ lý xét xử sơ thẩm 06 vụ/13 bị cáo có hành vi tham 
nhũng. Các vụ án đã được xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, phục 
vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần tăng cường tính giáo dục, răn đe, 
phòng ngừa tham nhũng.  

  

                                                                                                Cù Tất Dũng 
                                                                                       (noichinh.vn - Ngày 20/02/2019) 
 

 
 

TỈNH SƠN LA TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG,  

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019 
 

Công tác phòng chống tham nhũng tỉnh Sơn La trong thời gian qua đã được 
đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp 
ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị, địa phương trong 
toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước của tỉnh về phòng chống tham nhũng 

Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo việc ban hành các văn bản quy phạm pháp 
luật nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, từng 
bước tạo hành lang pháp lý để tổ chức, thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tham 
nhũng trên địa bàn tỉnh. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách,pháp luật về 
công tác phòng chống tham nhũng được triển khai thực hiện sâu rộng, bằng nhiều hình 
thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị 
góp phần củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân về quyết tâm của cấp ủy đảng, 
chính quyền và cả hệ thống chính trị trong việc ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ tham 
nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh 
các vi phạm trong thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử đạo đức 
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nghề nghiệp của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ. Các trường cao đẳng, trung 
cấp, trung học phổ thông tiếp tục đẩy mạnh việc đưa nội dung phòng chống tham 
nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Các biện pháp phòng ngừa tham 
nhũng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện trong các lĩnh vực: Kiểm 
tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch trong hoạt 
động; kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công 
chức thi hành công vụ; chuyển đổi vị trí công tác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
công tác phòng ngừa tham nhũng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo sát sao công 
tác minh bạch tài sản, thu nhập thực hiện công khai minh bạch. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số tồn tại hạn chế cần phải 
khắc phục đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng ở 
một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự sâu sát, thường xuyên, chương trình hành động 
còn thiếu những giải pháp cụ thể, chưa phù hợp với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị. 
Công tác thông tin, báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng 
chống tham nhũng chưa đầy đủ, kịp thời. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa 
tham nhũng trong một số lĩnh vực như: Quản lý tài chính, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ 
bản, chuyển đổi vị trí… còn lúng túng, công tác tự kiểm tra phòng ngừa sai phạm chưa 
thường xuyên. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo 
triển khai thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, còn né tránh, nể nang, 
ngại va chạm.    

Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống tham 
nhũng, và đưa ra 05 nhiệm vụ trọng tâm là: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp 
pháp lý về phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác phòng 
chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính 
phủ; tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 09-KH-
TU ngày 04/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 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; Kế hoạch 1626/KH-TTCP ngày 
28/6/2016 về việc thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 
51-KH/TU ngày 01/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-
KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo điều hành của Thanh 
tra Chính phủ, cấp ủy, chính quyền về công tác phòng chống tham nhũng; Kế hoạch số 
127/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 05/7/2018 về thực hiện Nghị 
quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020. 

2. Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát 
hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
việc tham nhũng đã phát hiện; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết 
tố cáo dấu hiệu, hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; kịp thời khen thưởng 
những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tham nhũng, xử lý 
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nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. 
3. Người đứng đầu các cấp, các ngành, đơn vị tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc 

thẩm quyền quản lý thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch phòng chống tham 
nhũng năm 2018 của đơn vị; xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 
96/KH-UBND để thực hiện 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 về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

4. Các cơ quan thanh tra tập trung triển khai, thực hiện kế hoạch thanh tra đã 
được phê duyệt; đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, kết luận giải quyết, khiếu 
nại, xử lý tố cáo; kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019; các cơ quan chức năng 
làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham 
nhũng theo kế hoạch phòng chống tham nhũng đã đề ra của từng đơn vị; nâng cao chất 
lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra. 

 5. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các địa phương, cơ quan, đơn vị, 
bộ phận tham mưu, giúp việc làm tốt công tác tổng hợp báo cáo và đánh giá kết quả 
thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; đảm bảo báo cáo đầy đủ, chính xác các 
nội dung theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, của Ban Nội chính Tỉnh ủy. 
 

                                                                                        Nguyễn Hường 
(sotnmt.sonla.gov.vn - Ngày 01/11/2018) 

 

 

Trích BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY SƠN LA  

TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN CỤM SỐ 01  
 

…Công tác phòng, chống tham 
nhũng nói chung và việc phòng ngừa, 
ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây 
phiền hà cho người dân và doanh nghiệp 
nói riêng gọi chung là “tham nhũng vặt” 
được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Sơn La quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện nghiêm túc. Thường trực, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đồng tình và 
đánh giá rất cao việc Ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng, chống tham nhũng đã kịp 
thời ban hành Công văn (tối mật) số 208-
CV/BCĐTW ngày 15/11/2018 về việc 
thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo 
tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; 
trong đó tập trung chỉ đạo cơ quan chức 

năng; đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình 
trạng “tham nhũng vặt”; chọn một số vụ 
việc xảy ra trong các khâu, lĩnh vực nhạy 
cảm dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội 
quan tâm để xử lý nghiêm và công khai 
nhằm tăng cường răn đe, chấn chỉnh, 
khắc phục thực trạng này; chỉ đạo các cơ 
quan chức năng kiểm tra làm rõ trách 
nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm các 
tập thể, cá nhân cố tình né tránh, chậm 
chễ kéo dài, kết luận sai lệch trong giám 
định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu; 
nhẹ thì kiểm điểm, phê bình nghiêm túc, 
nặng thì phải kỷ luật, điều chuyển công 
tác, cách chức, vi phạm có dấu hiệu tội 
phạm thì xem xét xử lý về hình sự để răn 
đe; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã 
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ban hành Công văn số 3814-CV/TU ngày 
22/11/2018 để chỉ đạo các cấp các ngành 
triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo 
của Tổng Bí thư, trong đó Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng 
đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan, đơn vị 
thực hiện: (1) Tập trung phát hiện, xử lý 
tình trạng “tham nhũng vặt ” tại cơ quan, 
đơn vị; (2) Xây dựng kế hoạch phòng, 
chống, phát hiện, xử lý “tham nhũng vặt”; 
(3) Rà soát phát hiện “tham nhũng vặt” 
trong thời gian qua để xử lý nghiêm theo 
quy định và công khai nhằm răn đe, chấn 
chỉnh, sớm khắc phục tình trạng này… 
gần đây nhất thủ Tướng Chính phủ ban 
hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 
22/4/2019 cũng đã nhấn mạnh phải thực 
hiện đồng bộ 04 giải pháp gồm: (1) Tăng 
cường trách nhiệm người đứng đầu trong 
lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham 
nhũng; (2) Thực hiện cải cách hành 
chính, tăng cường công khai minh bạch 
gắn với đổi mới công nghệ quản lý; (3) 
Tăng cường tuyên truyền pháp luật, phát 
huy vai trò của xã hội trong phòng, chống 
tham nhũng; (4) Thường xuyên thanh tra, 
kiểm tra và xây dựng cơ chế giám sát 
việc thực hiện. 

Nhận diện “tham nhũng vặt” là biểu 
hiện qua nạn hối lộ trong lĩnh vực hành 
chính, dịch vụ công, nạn lót tay, chạy 
chọt khi giao dịch với các cơ quan công 
quyền thường là loại tham nhũng nhỏ và 
đơn giản; diễn ra phổ biến trong các hoạt 
động của cuộc sống thường ngày, trở 
thành thông lệ, thói quen, văn hóa phong 
bì, lót tay, bôi trơn, tư duy đồng tiền đi 
trước là đồng tiền khôn, nhằm mục đích 
được việc, “trôi” việc, người dân, doanh 
nghiệp vì muốn được giải quyết công 

việc của mình, đã dễ dàng tiếp tay cho 
những hành vi sai trái của cán bộ, công 
chức, viên chức để được giải quyết công 
việc của mình một cách không đúng, 
không chính đáng, tập trung vào các vấn 
đề điển hình như: Trong lĩnh vực y tế, 
việc vào bệnh viện, muốn được khám 
nhanh, mổ nhanh, có phòng, có giường 
điều trị tốt, được chăm sóc tốt hơn phải 
phong bì cho bác sỹ, y tá, nhân viên phục 
vụ; hay trong lĩnh vực giáo dục, khi xin 
cho con đi học phải có quà cáp hoặc có 
quan hệ mới xong, phong bì cho cô giáo 
mầm non để bé được chăm sóc kỹ; việc 
lạm thu ở các trường học gây bức xúc cho 
phụ huynh và xã hội; dạy thêm để nhận 
tiền phụ huynh khi nhà trường và các cơ 
quan chức năng đã cấm; “chạy” trường, 
“chạy” lớp; ở lĩnh vực giao thông, cảnh 
sát giao thông, thanh tra giao thông bắt 
những lỗi nhỏ của người tham gia giao 
thông rồi xí xóa cho qua khi được “thông 
cảm” bằng vài trăm nghìn đồng hoặc thu 
mãi lộ đối với các xe tải, xe khách. Hay 
cán bộ hải quan nhận tiền doanh nghiệp 
khi làm thủ tục hải quan; công chức, viên 
chức cơ quan các ngành, các cấp gây khó 
dễ với người dân, doanh nghiệp đến giao 
dịch để nhận tiền bồi dưỡng, tiền trà 
nước; ở lĩnh vực cấp phép đầu tư, đăng 
ký kinh doanh là gần như tất cả các khâu 
doanh nghiệp đều phải “bôi trơn”, “lót 
tay”, “đi cửa sau”. Nếu doanh nghiệp 
không chịu “bôi trơn”, “lót tay”, hồ sơ 
không xong, bị trả đi trả lại nhiều lần 
hoặc hồ sơ sẽ bị ngâm kéo dài thời hạn 
giải quyết; lĩnh vực đấu thầu, đầu tư, xây 
dựng, muốn trúng thầu doanh nghiệp phải 
lo lót, chung chi phần trăm để được trúng 
thầu. Muốn có một giấy phép xây dựng, 
người dân và doanh nghiệp sẽ rất vất vả, 
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gần như phải nhờ đến dịch vụ “cò” hoặc 
phải “lo lót”, hối lộ mới xong. Khi đã lo 
được giấy phép, đến giai đoạn xây dựng, 
người dân và doanh nghiệp lại tiếp tục 
phải đối mặt với các tổ kiểm tra, đoàn 
kiểm tra đến vòi vĩnh, gây khó khăn, nếu 
không có phong bì khó mà êm chuyện; 
trong tuyển dụng, đề bạt, sắp xếp, bố trí, 
bổ nhiệm cán bộ, công chức, muốn được 
tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt thường phải 
có quan hệ, có tiền tệ. Nhiều trường hợp 
được tuyển dụng, bổ nhiệm không phải 
do năng lực chuyên môn, tố chất đạo đức 
mà là do quen biết, do lo lót, chạy chức, 
chạy quyền; điều này ai cũng biết, ai 
cũng rõ nhưng ít ai dám nói, dám phê 
phán vì sợ đụng chạm, vì sợ ảnh hưởng 
chính quyền lợi của mình... Rõ ràng, nạn 
tham nhũng vặt biểu hiện tình trạng 
nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho 
doanh nghiệp và người dân khi sử dụng 
dịch vụ công; nạn “lót tay”, chạy chọt khi 
giao dịch với các cơ quan công quyền là 
sự nhức nhối, gây bức xúc trong nhân dân 
và đang diễn ra khá phổ biến ở hầu hết 
các lĩnh vực hiện nay. Nói vậy, nhưng ai 
cũng biết là làm điều này không dễ. Bởi 
lâu nay, tệ tham nhũng vặt dường như đã 
ăn sâu vào cuộc sống, như Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận 
xét: “Đến cửa nào cũng phải tiền, không 
có tiền không trôi. Bôi trơn mà! Xin giấy 
tờ học hành cho con, cho cháu, chuyển 
chỗ nọ chỗ kia, thích thì cấp cho ngay 
hoặc có phong bì sẽ được nhanh, không 
có thì ông ấy cứ ngâm đấy, khó chịu lắm 
và hư hỏng cán bộ”. 

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng 
trên, cần phải khẩn trương thực hiện ngay 
một số giải pháp sau đây: 

- Tăng cường trách nhiệm người 

đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác 
phòng, chống tham nhũng, người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, 
chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng 
bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có 
hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền 
hà trong giải quyết công việc; gương mẫu 
thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong 
công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, 
thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công 
vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc 
phạm vi được giao. Xử lý nghiêm đối với 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu 
trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có 
hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với 
người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay 
người đứng đầu có biểu hiện bao che, 
dung túng nhân viên dưới quyền có hành 
vi sai trái. Tăng cường công tác công khai, 
minh bạch trong mọi hoạt động. 

-  Chấn chỉnh công tác quản lý; siết 
chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng 
cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công 
chức, viên chức trong hoạt động công vụ, 
giải quyết công việc liên quan đến người 
dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết 
dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản 
ánh, tố cáo của người dân và doanh 
nghiệp, tránh tình trạng giải thích không 
rõ ràng thay vì giải quyết. Tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo, xử lý, ngăn chặn có hiệu 
quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà 
cho người dân và doanh nghiệp trong giải 
quyết công việc (tham nhũng vặt). 

- Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ 
sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc 
phạm vi quản lý; nhận diện nguy cơ tham 
nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp 
kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những 
sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối 
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với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ 
tục hành chính theo hướng tinh giản loại 
bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm 
rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa 
ra lộ trình giải quyết; về phía người dân và 
doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật và có cơ chế giám sát 
việc thực hiện pháp luật. 

- Nâng cao chất lượng công tác đối 
thoại với doanh nghiệp, người dân theo 
hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng, vướng mắc của người dân, 
doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt 
điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm 
quyền (nếu có) những bất cập trong quy 
định của pháp luật; công khai thời gian, 
địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử 
và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; 
công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì 
phải công khai xin lỗi người dân, doanh 
nghiệp và khắc phục hậu quả; thực hiện 
định kỳ báo cáo theo quy định về công 
tác phòng, chống tham nhũng. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá 
sự hài lòng của người dân và doanh 
nghiệp đối với hoạt động của các cơ quan 
nhất là các cơ quan hành chính Nhà nước 
và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, coi 
đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực 
hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp 
và những việc không được làm của người 
có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương 
châm: Kỷ cương, liêm chính, hành động, 
phục vụ. 

-  Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động 

thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm 
tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 
20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ; khắc phục tình trạng 
chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu 
trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Các 
sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố trực thuộc tỉnh chịu 
trách nhiệm tổng hợp, rà soát kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trực 
thuộc để tránh tình trạng thanh tra, kiểm 
tra chồng chéo đối với doanh nghiệp. 

Tạo điều kiện thuận lợi trong việc 
tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được 
bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử 
lý; có hình thức khen thưởng, động viên, 
khích lệ đối với những đơn vị, tổ chức, cá 
nhân thực hiện, chấp hành tốt; kịp thời 
phát hiện, xử lý những trường hợp vi 
phạm và công khai danh tính cán bộ vi 
phạm trên cổng thông tin điện tử; cương 
quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công 
chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham 
nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà 
nước; không xử lý hành chính mà phải xử 
lý hình sự nghiêm minh đối với hành vi 
nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, 
doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội 
phạm theo quy định của pháp luật… 
 

Ban Nội chính tỉnh Sơn La 
(Báo cáo tham luận của Ban Nội chính 
Tỉnh ủy Sơn La tại Hội nghị Giao ban 

Cụm số 01 - Tháng 7/2019)
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NGÀNH KIỂM SÁT SƠN LA TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
 

Trong nhiều năm qua, ngành Kiểm sát Sơn La đã quán triệt, tổ chức thực 
hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, quy định của ngành về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiều 
biện pháp nhằm hạn chế những phát sinh tham nhũng trong thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ. Công chức, người lao động toàn ngành luôn nâng cao trách nhiệm trong 
công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 
theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành. 

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và 
thường xuyên, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo viện đã chỉ đạo Viện Kiểm sát hai cấp 
thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết 
luận của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiều biện 
pháp quyết liệt, như: Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định trong 
quản lý, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật; thực hiện đầy đủ 
“Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của viện kiểm sát nhân dân”; đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của 
cơ quan, đơn vị; sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản 
công với những quy định mới về định mức tiêu chuẩn, chế độ và thực hiện nghiêm túc 
5 chuẩn mực chung, 9 chuẩn mực cụ thể quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống của 
cán bộ, kiểm sát viên ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban 
hành; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức 
vụ, quyền hạn; kê khai, công khai bản kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 
nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; nâng cao chất lượng các cuộc thanh 
tra, xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, tạo chuyển biến về nhận 
thức, trách nhiệm của công chức trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Những năm qua, ngành Kiểm sát Sơn La luôn 
được công nhận đơn vị trong sạch, vững mạnh; không có trường hợp cán bộ, công chức 
vi phạm kỷ luật bị xử lý. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm tham nhũng, ngành Kiểm sát 
Sơn La đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ phát hiện, gắn chặt 
công tố với điều tra, đẩy nhanh tiến độ và xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng. 
Tăng cường kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố đối với những 
vụ, việc có dấu hiệu tham nhũng; nâng cao trách nhiệm trong việc thu hồi tài sản tham 
nhũng; tăng cường các biện pháp nâng cao số vụ án về tham nhũng được khởi tố và 
nâng cao tỷ lệ giải quyết án. Chủ động yêu cầu cơ quan điều tra thực hiện kịp thời việc 
xác minh, áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của đối tượng 
phạm tội nhằm ngăn chặn không để bị can chuyển nhượng, tẩu tán, che giấu, hợp pháp 
hóa tài sản ngay từ giai đoạn thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin về 
tội phạm để thu hồi tài sản; động viên, khuyến khích người phạm tội tự nguyện giao 
nộp lại tài sản đã chiếm đoạt, tự nguyện khắc phục hậu quả thiệt hại đã gây ra nhằm 
nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ. Triển khai thực 
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hiện việc “số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên 
tòa, bảo vệ thuyết phục quan điểm truy tố, khẳng định vai trò, vị trí của kiểm sát viên, 
quan điểm xử lý của ngành Kiểm sát và nguyên tắc tranh tụng được đảm bảo theo tinh 
thần cải cách tư pháp. Đối với những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội 
quan tâm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tranh thủ sự phối hợp của Ban Nội chính Tỉnh 
ủy, lãnh đạo liên ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thận trọng và 
có sự đồng thuận cao giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Qua đó, tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong đấu tranh xử lý tội phạm về tham nhũng, kinh tế. Đồng 
thời, thông qua hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử, 
quan tâm làm rõ những thiếu sót, sơ hở trong quản lý kinh tế - xã hội, nguyên nhân, 
điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm, đặc biệt là nguyên nhân từ cơ chế, chính sách về 
quản lý kinh tế để tham mưu với Tỉnh ủy, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan 
hữu quan các biện pháp, giải pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm... 

Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu 
quả”, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát Sơn La đã 
đạt nhiều kết quả tích cực. Ngành Kiểm sát Sơn La đã và đang tiếp tục khẳng định địa 
vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của mình; nỗ lực đóng góp xây dựng nền tư pháp văn 
minh, tiến bộ, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi 
phạm pháp luật; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh. 

 

                                                                       (baosonla.org.vn - Ngày 26/7/2019) 
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