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QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Luật số: 36/2018/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018 

 

LUẬT 

PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

Chƣơng I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Điều 2. Các hành vi tham nhũng 

1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nƣớc do ngƣời có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khu vực nhà nƣớc thực hiện bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hƣởng đối với ngƣời khác để trục lợi; 

g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; 

h) Đƣa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phƣơng vì 

vụ lợi; 

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; 

k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi; 

l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 
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m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho ngƣời có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, 

can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi 

hành án vì vụ lợi. 

2. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nƣớc do ngƣời có chức vụ, quyền hạn trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nƣớc thực hiện bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Đƣa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau: 

1. Tham nhũng là hành vi của ngƣời có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ 

lợi. 

2. Người có chức vụ, quyền hạn là ngƣời do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do 

một hình thức khác, có hƣởng lƣơng hoặc không hƣởng lƣơng, đƣợc giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức; 

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc 

Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân 

công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; 

c) Ngƣời đại diện phần vốn nhà nƣớc tại doanh nghiệp; 

d) Ngƣời giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức; 

đ) Những ngƣời khác đƣợc giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ đó. 

3. Tài sản tham nhũng là tài sản có đƣợc từ tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng. 

4. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị là việc công bố, cung 

cấp thông tin, giải trình về tổ chức bộ máy, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong 

khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

5. Trách nhiệm giải trình là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền làm rõ thông tin, giải 

thích kịp thời, đầy đủ về quyết định, hành vi của mình trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đƣợc 

giao. 

6. Nhũng nhiễu là hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của ngƣời có chức vụ, 

quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 
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7. Vụ lợi là việc ngƣời có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt đƣợc lợi ích 

vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng. 

8. Xung đột lợi ích là tình huống mà trong đó lợi ích của ngƣời có chức vụ, quyền hạn hoặc ngƣời thân 

thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

9. Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị) bao gồm cơ 

quan nhà nƣớc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, doanh nghiệp nhà nƣớc và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nƣớc thành lập, đầu tƣ cơ sở vật chất, 

cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nƣớc trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản 

lý nhằm phục vụ nhu cầu phát triển chung, thiết yếu của Nhà nƣớc và xã hội. 

10. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước là doanh nghiệp, tổ chức không thuộc trƣờng hợp 

quy định tại khoản 9 Điều này. 

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà 

nƣớc trong phòng, chống tham nhũng 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và kiến 

nghị cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; thực 

hiện quy định khác của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

b) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp 

thông tin về hành vi tham nhũng; 

c) Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng; 

d) Kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm 

quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng. 

2. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nƣớc có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức 

mình theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp, tổ chức; 

b) Kịp thời cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của ngƣời có chức vụ, quyền hạn và phối hợp 

với cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng 

1. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và đƣợc bảo 

vệ, khen thƣởng theo quy định của pháp luật; có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nƣớc hoàn thiện 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng. 

2. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống 

tham nhũng. 
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Điều 6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng 

1. Cơ quan thông tin, truyền thông và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng nhằm 

nâng cao nhận thức cho công dân và ngƣời có chức vụ, quyền hạn. 

2. Cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dƣỡng có trách nhiệm đƣa nội dung giáo dục nhân cách, đạo đức, lối 

sống nhằm phòng, chống tham nhũng vào chƣơng trình giáo dục, đào tạo, bồi dƣỡng đối với học sinh 

trung học phổ thông, sinh viên, học viên và ngƣời có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng 

1. Quốc hội, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi 

cả nƣớc. 

2. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát 

công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực do mình phụ trách. 

3. Ủy ban Tƣ pháp của Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc phát 

hiện và xử lý tham nhũng. 

4. Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát 

công tác phòng, chống tham nhũng. 

5. Hội đồng nhân dân, Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát 

công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phƣơng. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của Luật này. 

2. Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về ngƣời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung 

cấp thông tin về hành vi tham nhũng. 

3. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng 

để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác. 

4. Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, xử lý tham nhũng 

và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng quy định tại Mục 2 Chƣơng IX 

của Luật này. 

Chƣơng II: PHÕNG NGỪA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, 

ĐƠN VỊ 

Mục 1. CÔNG KHAI, MINH BẠCH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC, ĐƠN VỊ 

Điều 9. Nguyên tắc công khai, minh bạch 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nƣớc, bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy 

định của pháp luật. 
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2. Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục do 

cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 10. Nội dung công khai, minh bạch 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về các nội dung sau 

đây: 

a) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, 

công chức, viên chức; ngƣời lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lƣợng vũ trang và công dân; 

b) Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp 

pháp khác; 

c) Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của ngƣời có chức vụ, quyền 

hạn; 

d) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trƣờng hợp quy định tại các điểm a, b 

và c khoản này mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác 

ngoài nội dung công khai, minh bạch quy định tại khoản 1 Điều này còn phải công khai, minh bạch về 

thủ tục hành chính. 

Điều 11. Hình thức công khai 

1. Hình thức công khai bao gồm: 

a) Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

c) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; 

d) Phát hành ấn phẩm; 

đ) Thông báo trên phƣơng tiện thông tin đại chúng; 

e) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; 

g) Tổ chức họp báo; 

h) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 

2. Trƣờng hợp luật khác không quy định về hình thức công khai thì ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị phải thực hiện một hoặc một số hình thức công khai quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g 

khoản 1 Điều này. Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể lựa chọn thực hiện thêm hình thức 

công khai quy định tại điểm a và điểm h khoản 1 Điều này. 
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Điều 12. Trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch 

1. Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện công khai, minh bạch về 

tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định của Luật này và quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

2. Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hƣớng dẫn cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện công khai, minh bạch; trƣờng hợp phát 

hiện vi phạm pháp luật về công khai, minh bạch thì phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị ngƣời 

có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 13. Họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí định kỳ hoặc đột xuất về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, về công tác 

phòng, chống tham nhũng và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo quy định của pháp luật về báo chí. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đột xuất 

đối với vụ việc có liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình mà dƣ luận xã 

hội quan tâm, trừ trƣờng hợp pháp luật về báo chí có quy định khác. 

Điều 14. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin 

1. Cơ quan nhà nƣớc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp 

thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó theo quy định của pháp luật. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị đƣợc yêu cầu phải 

cung cấp thông tin, trừ trƣờng hợp nội dung thông tin đã đƣợc công khai trên phƣơng tiện thông tin đại 

chúng, đƣợc phát hành ấn phẩm hoặc đƣợc niêm yết công khai; trƣờng hợp không cung cấp hoặc chƣa 

cung cấp đƣợc thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức đã yêu cầu và nêu rõ lý do. 

2. Công dân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nƣớc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về tiếp 

cận thông tin. 

3. Việc cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị cho cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao 

động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lƣợng vũ trang công tác, làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đó đƣợc 

thực hiện theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và quy định của pháp luật có liên 

quan. 

Điều 15. Trách nhiệm giải trình 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình về quyết định, hành vi của mình trong 

việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đƣợc giao khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tác 

động trực tiếp bởi quyết định, hành vi đó. Ngƣời thực hiện trách nhiệm giải trình là ngƣời đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngƣời đƣợc phân công, ngƣời đƣợc ủy quyền hợp pháp để thực hiện trách 

nhiệm giải trình. 

2. Trƣờng hợp báo chí đăng tải thông tin về vi phạm pháp luật và có yêu cầu trả lời các vấn đề liên 

quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đƣợc giao thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm 

quyền phải giải trình và công khai nội dung giải trình trên báo chí theo quy định của pháp luật. 
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3. Việc giải trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giám sát hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân có thẩm quyền khác đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này. 

Điều 16. Báo cáo, công khai báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 

1. Hằng năm, Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng trong 

phạm vi cả nƣớc; Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về 

công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phƣơng. 

2. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nƣớc có trách nhiệm phối 

hợp với Chính phủ trong việc xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi 

cả nƣớc. 

3. Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm 

sát nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc xây dựng 

báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phƣơng. 

4. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Đánh giá tình hình tham nhũng; 

b) Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham 

nhũng và các nội dung khác trong công tác quản lý nhà nƣớc về phòng, chống tham nhũng; 

c) Đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng và phƣơng hƣớng, giải pháp, kiến nghị. 

5. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng phải đƣợc công khai trên cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nƣớc hoặc phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

Điều 17. Tiêu chí đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng 

1. Việc đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng đƣợc thực hiện theo các tiêu chí sau đây: 

a) Số lƣợng, tính chất và mức độ của vụ việc, vụ án tham nhũng; 

b) Việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

c) Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; 

d) Việc phát hiện và xử lý tham nhũng; 

đ) Việc thu hồi tài sản tham nhũng. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Mục 2. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ TRONG CƠ 

QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Điều 18. Xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

1. Cơ quan nhà nƣớc, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 
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a) Xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

b) Công khai quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

c) Thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, đơn vị khác 

có sử dụng tài chính công, căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều này, hƣớng dẫn áp dụng hoặc phối 

hợp với cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xây dựng, ban hành, công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

áp dụng trong tổ chức, đơn vị mình, thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, 

tiêu chuẩn, chế độ đó. 

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị không đƣợc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ trái pháp luật. 

Điều 19. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra, thanh tra việc 

chấp hành quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ và xử lý kịp thời ngƣời có hành vi vi phạm. 

2. Ngƣời có hành vi vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải bị xử lý theo quy định tại 

Điều 94 của Luật này và chịu trách nhiệm bồi thƣờng nhƣ sau: 

a) Ngƣời cho phép sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải hoàn trả phần giá trị mà 

mình cho phép sử dụng trái quy định và bồi thƣờng thiệt hại; ngƣời sử dụng trái quy định về định mức, 

tiêu chuẩn, chế độ có trách nhiệm liên đới bồi thƣờng với ngƣời cho phép sử dụng trái quy định về 

định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

b) Ngƣời tự ý sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải hoàn trả phần giá trị mình sử 

dụng trái quy định và bồi thƣờng thiệt hại. 

Mục 3. THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NGƢỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN 

TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Điều 20. Quy tắc ứng xử của ngƣời có chức vụ, quyền hạn 

1. Ngƣời có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và 

trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử, bao gồm các chuẩn mực xử sự là những việc phải 

làm hoặc không đƣợc làm phù hợp với pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, 

trách nhiệm, đạo đức công vụ. 

2. Ngƣời có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không đƣợc làm những việc sau đây: 

a) Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc; 

b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tƣ nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 

cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trƣờng hợp luật có quy định khác; 

c) Tƣ vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nƣớc và nƣớc ngoài về công việc có liên 

quan đến bí mật nhà nƣớc, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải 

quyết; 
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d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tƣ nhân, công ty trách nhiệm 

hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trƣớc đây mình có trách 

nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ; 

đ) Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

e) Những việc khác mà ngƣời có chức vụ, quyền hạn không đƣợc làm theo quy định của Luật Cán bộ, 

công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan. 

3. Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không đƣợc bố trí vợ hoặc 

chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm 

thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp 

đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 

4. Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan nhà nƣớc không đƣợc góp vốn vào doanh 

nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà ngƣời đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nƣớc 

hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do ngƣời đó trực tiếp thực 

hiện việc quản lý nhà nƣớc. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, 

Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trƣởng và ngƣời giữ chức danh, chức vụ quản 

lý khác trong doanh nghiệp nhà nƣớc không đƣợc ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của 

vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc 

chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình; bố trí vợ hoặc 

chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ 

kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho doanh 

nghiệp. 

Điều 21. Thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của ngƣời có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị 

1. Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chủ tịch nƣớc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ban hành quy tắc ứng xử của ngƣời có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, ngành, lĩnh vực do mình quản lý. 

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà 

nƣớc ban hành quy tắc ứng xử của ngƣời có chức vụ, quyền hạn trong ngành do mình quản lý. 

3. Bộ trƣởng Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của ngƣời có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy chính 

quyền địa phƣơng. 

4. Cơ quan trung ƣơng của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ban hành quy tắc ứng xử của 

ngƣời có chức vụ, quyền hạn trong tổ chức mình. 

Điều 22. Tặng quà và nhận quà tặng 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, ngƣời có chức vụ, quyền hạn không đƣợc sử dụng tài chính công, tài sản 

công làm quà tặng, trừ trƣờng hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong trƣờng hợp cần 

thiết khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, ngƣời có chức vụ, quyền hạn không đƣợc trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà 

tặng dƣới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải 

quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 23. Kiểm soát xung đột lợi ích 

1. Ngƣời đƣợc giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nếu biết hoặc buộc phải biết nhiệm vụ, công vụ đƣợc 

giao có xung đột lợi ích thì phải báo cáo ngƣời có thẩm quyền để xem xét, xử lý. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi phát hiện có xung đột lợi ích của ngƣời có chức vụ, quyền hạn 

thì phải thông tin, báo cáo cho ngƣời trực tiếp quản lý, sử dụng ngƣời đó để xem xét, xử lý. 

3. Ngƣời trực tiếp quản lý, sử dụng ngƣời có chức vụ, quyền hạn khi phát hiện có xung đột lợi ích và 

nếu thấy việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ không bảo đảm tính đúng đắn, khách quan, trung 

thực thì phải xem xét, áp dụng một trong các biện pháp sau đây: 

a) Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đƣợc giao của ngƣời có xung đột lợi ích; 

b) Đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đƣợc giao của ngƣời có xung đột lợi ích; 

c) Tạm thời chuyển ngƣời có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác. 

4. Chính phủ quy định, chi tiết Điều này. 

Mục 4. CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC CỦA NGƢỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN 

TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Điều 24. Nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác 

1. 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. Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản 

lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ. 

2. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp 

vụ và không làm ảnh hƣởng đến hoạt động bình thƣờng của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

3. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải đƣợc thực hiện theo kế hoạch và đƣợc công khai trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị. 

4. Không đƣợc 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. 

5. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng đƣợc áp dụng đối với những ngƣời sau đây mà 

không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc 

Quân đội nhân dân; 
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b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ 

quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân. 

Điều 25. Vị trí công tác và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi 

1. Ngƣời 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 tƣ công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân khác phải đƣợc chuyển đổi vị trí công tác. 

2. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng 

ngành, lĩnh vực. 

3. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí phải định kỳ chuyển đổi công tác mà vị trí này có 

yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù so với vị trí khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc 

chuyển đổi vị trí công tác do ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngƣời có chức vụ, 

quyền hạn đề nghị với cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển đổi. 

4. Chính phủ quy định chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phƣơng. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà 

nƣớc, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nƣớc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cơ quan trung ƣơng của 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với ngƣời có chức vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý của 

mình. 

Điều 26. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 

1. Định kỳ hằng năm, ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải ban hành và công khai kế hoạch 

chuyển đổi vị trí công tác đối với ngƣời có chức vụ, quyền hạn theo thẩm quyền quản lý cán bộ. 

2. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, trƣờng hợp cụ thể phải chuyển 

đổi vị trí công tác, thời gian thực hiện chuyển đổi, quyền, nghĩa vụ của ngƣời phải chuyển đổi vị trí 

công tác và biện pháp tổ chức thực hiện. 

Mục 5. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN 

LÝ VÀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 

Điều 27. Cải cách hành chính 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

1. Công khai, hƣớng dẫn thủ tục hành chính, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục trực tiếp tiếp xúc với cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi giải quyết công việc; 

2. Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, việc quản lý, sử dụng tài chính 

công, tài sản công; 

3. Xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quy định về vị trí việc làm 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; 

4. Thực hiện nhiệm vụ khác về cải cách hành chính. 
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Điều 28. Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tăng cƣờng đầu tƣ trang thiết bị, nâng cao năng lực, đẩy 

mạnh sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị mình. 

2. Các Bộ, ngành có trách nhiệm đẩy mạnh xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia 

phục vụ cho việc quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 29. Thanh toán không dùng tiền mặt 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu, 

chi sau đây: 

a) Các khoản thu, chi có giá trị lớn tại địa bàn đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc 

thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính phủ; 

b) Các khoản chi lƣơng, thƣởng và chi khác có tính chất thƣờng xuyên. 

2. Chính phủ áp dụng biện pháp tài chính, công nghệ để giảm việc sử dụng tiền mặt trong các giao 

dịch. 

Mục 6. KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƢỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN 

TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Tiểu mục 1 

THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TRONG 

KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP 

Điều 30. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập 

1. Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của ngƣời giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tƣơng 

đƣơng trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phƣơng, 

đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tƣớng Chính phủ quyết định thành lập, doanh 

nghiệp nhà nƣớc; ngƣời có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi là ngƣời có nghĩa vụ kê 

khai) thuộc thẩm quyền quản lý của mình. 

2. Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của ngƣời có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nƣớc thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phƣơng, trừ 

trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của ngƣời có nghĩa vụ 

kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nƣớc thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trừ trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Cơ quan giúp Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về công tác đại biểu kiểm soát tài sản, thu nhập của đại 

biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và ngƣời có nghĩa vụ kê khai khác thuộc thẩm quyền quản lý 

cán bộ của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội. 
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5. Văn phòng Quốc hội kiểm soát tài sản, thu nhập của ngƣời có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan 

thuộc Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, trừ trƣờng hợp quy định tại khoản 4 Điều 

này. 

6. Văn phòng Chủ tịch nƣớc kiểm soát tài sản, thu nhập của ngƣời có nghĩa vụ kê khai công tác tại Văn 

phòng Chủ tịch nƣớc. 

7. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nƣớc kiểm soát tài sản, thu 

nhập của ngƣời có nghĩa vụ kê khai công tác tại Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán 

nhà nƣớc. 

8. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan trung ƣơng của các tổ chức chính trị 

- xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của ngƣời có nghĩa vụ kê khai công tác trong hệ thống cơ quan, tổ 

chức đó. 

Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập 

1. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có nhiệm vụ sau đây: 

a) Quản lý, cập nhật bản kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi là bản kê khai) và các thông tin về kiểm 

soát tài sản, thu nhập; 

b) Giữ bí mật thông tin thu thập đƣợc trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập; 

c) Áp dụng hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ 

ngƣời cung cấp thông tin có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập. Việc bảo vệ ngƣời cung cấp 

thông tin đƣợc thực hiện nhƣ bảo vệ ngƣời tố cáo quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này; 

d) Cung cấp bản kê khai, thông tin, dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập khi có yêu cầu của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền quy định tại Điều 42 của Luật này; 

đ) Trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì Cơ quan 

kiểm soát tài sản, thu nhập phải chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

2. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền hạn sau đây: 

a) Yêu cầu ngƣời có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến 

động tăng về tài sản, thu nhập từ 300.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền 

trƣớc đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập; 

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của 

ngƣời có nghĩa vụ kê khai để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập; 

c) Xác minh tài sản, thu nhập và kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, 

thu nhập; 

d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

đang quản lý tài sản, thu nhập áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn 

việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển dịch tài sản, thu nhập hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác minh tài 

sản, thu nhập; 
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đ) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định giá, thẩm định giá, giám định tài sản, thu 

nhập phục vụ việc xác minh. 

3. Việc yêu cầu, đề nghị quy định tại các điểm b, d và đ khoản 2 Điều này phải đƣợc thực hiện bằng 

văn bản do Tổ trƣởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập, ngƣời đứng đầu hoặc cấp phó của ngƣời đứng đầu 

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ký. Trình tự, thủ tục yêu cầu, thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều này do Chính phủ quy định. 

Điều 32. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong kiểm soát tài sản, 

thu nhập 

Kho bạc nhà nƣớc, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài tại Việt Nam, cơ quan công an, 

quản lý thuế, hải quan, quản lý về đất đai, đăng ký tài sản và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có 

liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

1. Cung cấp thông tin liên quan đến nội dung xác minh về tài sản, thu nhập khi có yêu cầu của Cơ quan 

kiểm soát tài sản, thu nhập và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin đã 

cung cấp; trƣờng hợp không cung cấp đƣợc thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

2. Áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để làm rõ thông tin liên quan đến nội dung 

xác minh tài sản, thu nhập hoặc để ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển dịch tài sản, thu nhập hoặc 

hành vi khác cản trở hoạt động xác minh tài sản, thu nhập; 

3. Tiến hành định giá, thẩm định giá, giám định tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật. 

Tiểu mục 2 

KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 

Điều 33. Nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

1. Ngƣời có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, 

của vợ hoặc chồng, con chƣa thành niên theo quy định của Luật này. 

2. Ngƣời có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về 

nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này và chịu trách 

nhiệm trƣớc pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập. 

Điều 34. Ngƣời có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

1. Cán bộ, công chức. 

2. Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp. 

3. Ngƣời giữ chức vụ từ Phó trƣởng phòng và tƣơng đƣơng trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công 

lập, doanh nghiệp nhà nƣớc, ngƣời đƣợc cử làm đại diện phần vốn nhà nƣớc tại doanh nghiệp. 

4. Ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội, ngƣời ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Điều 35. Tài sản, thu nhập phải kê khai 

1. Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: 
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a) Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình 

xây dựng; 

b) Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 

đồng trở lên; 

c) Tài sản, tài khoản ở nƣớc ngoài; 

d) Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai. 

2. Chính phủ quy định mẫu bản kê khai và việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập quy định tại Điều 

này. 

Điều 36. Phƣơng thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập 

1. Kê khai lần đầu đƣợc thực hiện đối với những trƣờng hợp sau đây: 

a) Ngƣời đang giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này tại thời điểm 

Luật này có hiệu lực thi hành. Việc kê khai phải hoàn thành trƣớc ngày 31 tháng 12 năm 2019; 

b) Ngƣời lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này. Việc kê 

khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày đƣợc tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí 

công tác. 

2. Kê khai bổ sung đƣợc thực hiện khi ngƣời có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập 

trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trƣớc ngày 31 tháng 12 

của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trƣờng hợp đã kê khai theo quy định tại khoản 3 Điều 

này. 

3. Kê khai hằng năm đƣợc thực hiện đối với những trƣờng hợp sau đây: 

a) Ngƣời giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tƣơng đƣơng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trƣớc ngày 

31 tháng 12; 

b) Ngƣời không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính 

công, tài sản công, đầu tƣ công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trƣớc ngày 31 tháng 

12. 

4. Kê khai phục vụ công tác cán bộ đƣợc thực hiện đối với những trƣờng hợp sau đây: 

a) Ngƣời có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này khi dự kiến bầu, 

phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 

ngày trƣớc ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác; 

b) Ngƣời có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật này. Thời điểm kê khai đƣợc thực 

hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử. 

Điều 37. Tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng ngƣời có nghĩa vụ kê khai tổ chức việc kê khai tài sản, thu 

nhập nhƣ sau: 
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a) Lập danh sách ngƣời có nghĩa vụ kê khai và gửi cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm 

quyền; 

b) Hƣớng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho ngƣời có nghĩa vụ kê khai; 

c) Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai. 

2. Ngƣời có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm kê khai theo mẫu và gửi bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, 

đơn vị quản lý, sử dụng ngƣời có nghĩa vụ kê khai. 

Điều 38. Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng ngƣời có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tiếp nhận, quản 

lý bản kê khai. 

2. Trƣờng hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì cơ quan, tổ chức, 

đơn vị yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại. Thời hạn kê khai bổ sung hoặc kê khai lại là 07 ngày 

kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu, trừ trƣờng hợp có lý do chính đáng. 

3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản kê khai, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng 

ngƣời có nghĩa vụ kê khai rà soát, kiểm tra bản kê khai và bàn giao 01 bản kê khai cho Cơ quan kiểm 

soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền. 

Điều 39. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 

1. Bản kê khai của ngƣời có nghĩa vụ kê khai phải đƣợc công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi 

ngƣời đó thƣờng xuyên làm việc. 

2. Bản kê khai của ngƣời dự kiến đƣợc bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị phải đƣợc công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. 

3. Bản kê khai của ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội, ngƣời ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải 

đƣợc công khai theo quy định của pháp luật về bầu cử. 

4. Bản kê khai của ngƣời dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân phải đƣợc công khai 

với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trƣớc khi bầu, phê chuẩn. Thời điểm, hình thức 

công khai đƣợc thực hiện theo quy định của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội. 

5. Bản kê khai của ngƣời dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp nhà nƣớc đƣợc 

công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành bổ nhiệm hoặc tại cuộc họp của Hội đồng 

thành viên khi tiến hành bầu các chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

6. Chính phủ quy định chi tiết về thời điểm, hình thức và việc tổ chức công khai bản kê khai quy định 

tại các khoản 1,2 và 5 Điều này. 

Điều 40. Theo dõi biến động tài sản, thu nhập 

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của ngƣời có nghĩa vụ kê 

khai thông qua phân tích, đánh giá thông tin từ bản kê khai hoặc từ các nguồn thông tin khác. 

Trƣờng hợp phát hiện tài sản, thu nhập có biến động từ 300.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu 

nhập đã kê khai lần liền trƣớc đó mà ngƣời có nghĩa vụ kê khai không kê khai thì Cơ quan kiểm soát 
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tài sản, thu nhập có quyền yêu cầu ngƣời đó cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan; trƣờng hợp tài 

sản, thu nhập có biến động tăng thì phải giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. 

Tiểu mục 3 

XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP 

Điều 41. Căn cứ xác minh tài sản, thu nhập 

1. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài sản, thu nhập khi có một trong các căn cứ sau đây: 

a) Có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; 

b) Có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê 

khai lần liền trƣớc đó mà ngƣời có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc; 

c) Có tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và đủ điều kiện thụ lý theo quy định của 

Luật Tố cáo; 

d) Thuộc trƣờng hợp xác minh theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm đối với ngƣời có 

nghĩa vụ kê khai đƣợc lựa chọn ngẫu nhiên; 

đ) Có yêu cầu hoặc kiến nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền theo quy định tại 

Điều 42 của Luật này. 

2. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí lựa chọn ngƣời có nghĩa vụ kê khai đƣợc xác minh và việc xây 

dựng, phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập 

quy định tại điểm d khoản 1 Điều này. 

Điều 42. Thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị xác minh tài sản, thu nhập 

1. Khi có một trong các căn cứ quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 41 của Luật này hoặc khi 

xét thấy cần có thêm thông tin để phục vụ cho công tác cán bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân sau đây có 

quyền yêu cầu hoặc kiến nghị Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ra quyết định xác minh tài sản, thu 

nhập: 

a) Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội yêu cầu xác minh đối với ngƣời dự kiến đƣợc Quốc hội, Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội bầu, phê chuẩn hoặc bổ nhiệm, ngƣời dự kiến đƣợc bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm 

toán nhà nƣớc; 

b) Chủ tịch nƣớc yêu cầu xác minh đối với ngƣời dự kiến đƣợc bổ nhiệm Phó Thủ tƣớng, Bộ trƣởng, 

Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao, Phó Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

c) Thủ tƣớng Chính phủ yêu cầu xác minh đối với ngƣời dự kiến đƣợc bổ nhiệm Thứ trƣởng và chức 

vụ tƣơng đƣơng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan 

thuộc Chính phủ, ngƣời dự kiến đƣợc bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh; 

d) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu xác minh đối với ngƣời dự kiến đƣợc bổ nhiệm Chánh 

án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp, Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu xác 
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minh đối với ngƣời dự kiến đƣợc bổ nhiệm Viện trƣởng, Phó Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân các 

cấp, trừ trƣờng hợp quy định tại điểm b khoản này; 

đ) Thƣờng trực Hội đồng nhân dân yêu cầu xác minh đối với ngƣời dự kiến đƣợc Hội đồng nhân dân, 

Thƣờng trực Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; 

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu xác minh đối với 

ngƣời dự kiến đƣợc bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

dƣới trực tiếp; 

g) Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu xác 

minh đối với ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội, ngƣời ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; 

h) Cơ quan thƣờng vụ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội yêu cầu xác minh đối với ngƣời dự 

kiến đƣợc bầu tại đại hội của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; 

i) Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngƣời có thẩm quyền quản lý cán bộ đối với ngƣời có 

nghĩa vụ kê khai yêu cầu hoặc kiến nghị xác minh đối với ngƣời có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền 

quản lý, sử dụng trực tiếp của mình, trừ trƣờng hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 

này. 

2. Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nƣớc, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 

và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác có quyền yêu cầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác 

minh tài sản, thu nhập nếu trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi 

hành án xét thấy cần làm rõ về tài sản, thu nhập có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. 

Điều 43. Nội dung xác minh tài sản, thu nhập 

1. Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai. 

2. Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. 

Điều 44. Trình tự xác minh tài sản, thu nhập 

1. Ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập. 

2. Yêu cầu ngƣời đƣợc xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình. 

3. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập. 

4. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập. 

5. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập. 

6. Gửi và công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập. 

Điều 45. Quyết định xác minh tài sản, thu nhập 

1. Ngƣời đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ xác minh quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 41 của 

Luật này hoặc 15 ngày kể từ ngày có căn cứ xác minh quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 

41 của Luật này. 



CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG 

23 

 

2. Quyết định xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Căn cứ ban hành quyết định xác minh; 

b) Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của ngƣời đƣợc xác minh tài sản, thu nhập; 

c) Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của Tổ trƣởng và thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập; 

d) Nội dung xác minh; 

đ) Thời hạn xác minh; 

e) Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trƣởng và thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập; 

g) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phối hợp (nếu có). 

3. Quyết định xác minh tài sản, thu nhập phải đƣợc gửi cho Tổ trƣởng và thành viên Tổ xác minh tài 

sản, thu nhập, ngƣời đƣợc xác minh và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xác minh. 

Điều 46. Tổ xác minh tài sản, thu nhập 

1. Tổ xác minh tài sản, thu nhập gồm có Tổ trƣởng và các thành viên. Trƣờng hợp nội dung xác minh 

có tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thì ngƣời đứng đầu Cơ quan kiểm 

soát tài sản, thu nhập có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cử ngƣời tham gia Tổ xác 

minh tài sản, thu nhập. 

Không bố trí ngƣời tham gia Tổ xác minh tài sản, thu nhập là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em 

ruột của ngƣời đƣợc xác minh hoặc ngƣời khác mà có căn cứ cho rằng ngƣời đó có thể không vô tƣ, 

khách quan trong việc xác minh tài sản, thu nhập. 

2. Tổ trƣởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Yêu cầu ngƣời đƣợc xác minh giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn 

gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trƣớc đó; 

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung xác 

minh theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này; 

c) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đang quản 

lý tài sản, thu nhập áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để ngăn chặn việc tẩu tán, 

hủy hoại, chuyển dịch tài sản, thu nhập hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác minh tài sản, thu 

nhập; 

d) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định giá, thẩm định giá, giám định tài sản, thu 

nhập phục vụ cho việc xác minh; 

đ) Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bằng văn bản với ngƣời ra quyết định xác minh và chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật, trƣớc ngƣời ra quyết định xác minh về nội dung báo cáo; 

e) Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập đƣợc trong quá trình xác minh. 
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3. Thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thu thập thông tin, tài liệu, xác minh tại chỗ đối với tài sản, thu nhập và thực hiện nhiệm vụ khác 

theo sự phân công của Tổ trƣởng; 

b) Kiến nghị Tổ trƣởng áp dụng biện pháp quy định tại khoản 2 Điều này để bảo đảm thực hiện nhiệm 

vụ đƣợc giao; 

c) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao với Tổ trƣởng và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật, 

trƣớc Tổ trƣởng về nội dung báo cáo; 

d) Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập đƣợc trong quá trình xác minh. 

Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời đƣợc xác minh tài sản, thu nhập 

1. Giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng 

thêm. 

2. Cung cấp thông tin liên quan đến nội dung xác minh khi có yêu cầu của Tổ xác minh tài sản, thu 

nhập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã cung cấp. 

3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời yêu cầu của Tổ xác minh tài sản, thu nhập, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền trong quá trình xác minh tài sản, thu nhập. 

4. Chấp hành quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về kiểm soát tài sản, thu 

nhập. 

5. Khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong xác minh tài sản, 

thu nhập khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp 

pháp của mình. 

6. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong xác minh tài 

sản, thu nhập. 

7. Đƣợc phục hồi danh dự, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, đƣợc bồi thƣờng thiệt 

hại do hành vi vi phạm pháp luật của ngƣời xác minh tài sản, thu nhập gây ra theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 48. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập 

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh, Tổ trƣởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập 

phải báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bằng văn bản cho ngƣời ra quyết định xác minh; 

trƣờng hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhƣng không quá 90 ngày. 

2. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Nội dung đƣợc xác minh, hoạt động xác minh đã đƣợc tiến hành và kết quả xác minh; 

b) Đánh giá về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai; tính trung thực trong việc giải trình về 

nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; 

c) Kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập. 
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Điều 49. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập 

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đƣợc Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập, ngƣời ra 

quyết định xác minh phải ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập; trƣờng hợp phức tạp thì thời 

hạn có thể kéo dài nhƣng không quá 20 ngày. 

2. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của việc kê khai tài sản, thu nhập; 

b) Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; 

c) Kiến nghị ngƣời có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

3. Ngƣời ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải chịu trách nhiệm về tính khách quan, trung 

thực của Kết luận xác minh. 

4. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải đƣợc gửi cho ngƣời đƣợc xác minh và cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân yêu cầu, kiến nghị xác minh quy định tại Điều 42 của Luật này. 

5. Ngƣời đƣợc xác minh có quyền khiếu nại Kết luận xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của 

pháp luật về khiếu nại. 

Điều 50. Công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập, ngƣời ra 

quyết định xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm công khai Kết luận xác minh. 

2. Việc công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập đƣợc thực hiện nhƣ việc công khai bản kê khai 

quy định tại Điều 39 của Luật này. 

Điều 51. Xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài 

sản, thu nhập tăng thêm không trung thực 

1. Ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội, ngƣời ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu 

nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị 

xóa tên khỏi danh sách những ngƣời ứng cử. 

2. Ngƣời đƣợc dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai tài sản, thu nhập 

không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì không 

đƣợc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến. 

3. Ngƣời có nghĩa vụ kê khai không thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà kê 

khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không 

trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh 

cáo, hạ bậc lƣơng, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu đƣợc quy hoạch vào các 

chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đƣa ra khỏi danh sách quy hoạch; trƣờng hợp xin thôi làm 

nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật. 

4. Quyết định kỷ luật đƣợc công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi ngƣời bị xử lý kỷ luật làm việc. 
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Tiểu mục 4 

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP 

Điều 52. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập 

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập bao gồm thông tin về bản kê khai, Kết luận xác 

minh tài sản, thu nhập và các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy 

định của Luật này. 

2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập đƣợc xây dựng và quản lý tập trung tại Thanh 

tra Chính phủ. 

Điều 53. Trách nhiệm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập 

1. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập trong 

phạm vi cả nƣớc; 

b) Hƣớng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, 

thu nhập; 

c) Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản 

lý ngƣời có nghĩa vụ kê khai và Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập khác cung cấp; 

d) Cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; 

đ) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo việc quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu 

nhập trong phạm vi cả nƣớc. 

2. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập khác có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi 

quản lý của mình; 

b) Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản 

lý, sử dụng ngƣời có nghĩa vụ kê khai cung cấp trong phạm vi quản lý của mình; 

c) Cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi quản lý của mình; 

d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo việc quản lý cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập theo 

thẩm quyền. 

Điều 54. Bảo vệ, lƣu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, 

thu nhập 

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập phải đƣợc bảo mật, bảo vệ chặt chẽ, an toàn, 

lƣu trữ lâu dài và khai thác có hiệu quả. 

2. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền tiếp cận, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát 

tài sản, thu nhập để phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình. 
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3. Việc cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập chỉ đƣợc thực hiện khi 

có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền quy định tại Điều 42 của Luật này. 

Yêu cầu cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập phải đƣợc thực hiện 

bằng văn bản. Văn bản yêu cầu phải nêu rõ lý do, mục đích sử dụng và phạm vi, nội dung, thông tin, 

dữ liệu phải cung cấp. 

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm cung cấp bản kê khai, thông tin, dữ liệu về kiểm 

soát tài sản, thu nhập bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân yêu cầu trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chƣơng III: PHÁT HIỆN THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN 

VỊ 

Mục 1. CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ TỰ KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Điều 55. Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nƣớc 

1. Ngƣời đứng đầu cơ quan quản lý nhà nƣớc có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý tham nhũng. 

2. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, ngƣời đứng đầu cơ quan quản lý nhà nƣớc phải kịp thời xử lý 

theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 56. Công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ của ngƣời có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý mà thƣờng xuyên, trực tiếp giải 

quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý 

tham nhũng. 

2. Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thƣờng xuyên đôn đốc đơn vị trực thuộc 

kiểm tra ngƣời có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

3. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải kịp thời xử lý 

theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 57. Kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nƣớc, 

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 

1. Ngƣời đứng đầu Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nƣớc, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, 

Tòa án nhân dân phải tăng cƣờng quản lý cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời có chức vụ, quyền 

hạn khác; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi lạm quyền, nhũng nhiễu 

và các hành vi khác vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời có chức vụ, quyền hạn khác của Cơ quan thanh tra, Kiểm 

toán nhà nƣớc, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân có hành vi vi phạm pháp 

luật trong hoạt động chống tham nhũng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thƣờng, bồi hoàn theo quy định của pháp 

luật. 
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Điều 58. Hình thức kiểm tra 

1. Kiểm tra thƣờng xuyên đƣợc tiến hành theo chƣơng trình, kế hoạch và tập trung vào lĩnh vực, hoạt 

động dễ phát sinh tham nhũng. 

2. Kiểm tra đột xuất đƣợc tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng. 

Mục 2. PHÁT HIỆN THAM NHŨNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, THANH TRA, 

KIỂM TOÁN 

Điều 59. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân 

cử và xử lý đề nghị của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử 

1. Quốc hội, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu 

Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng 

nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua hoạt động giám sát 

nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thì đề nghị Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nƣớc, Cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Khi nhận đƣợc đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này, Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra, Viện 

kiểm sát nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải xác minh, xử lý và thông báo 

kết quả cho cơ quan, đại biểu đã đề nghị. 

3. Khi nhận đƣợc đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm toán nhà nƣớc thực hiện kiểm toán 

hoặc xem xét, quyết định việc kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nƣớc và thông báo kết 

quả cho cơ quan, đại biểu đã đề nghị. 

Điều 60. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán 

1. Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nƣớc thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán có trách nhiệm chủ 

động phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của 

pháp luật và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về quyết định của mình. 

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, 

Kiểm toán nhà nƣớc ra quyết định thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng khi có căn cứ 

theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Kiểm toán nhà nƣớc. 

Điều 61. Thẩm quyền của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nƣớc trong thanh tra, kiểm toán vụ 

việc có dấu hiệu tham nhũng 

1. Cơ quan thanh tra, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham 

nhũng theo thẩm quyền nhƣ sau: 

a) Thanh tra Chính phủ thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do ngƣời giữ chức vụ từ Giám đốc sở 

và tƣơng đƣơng trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa 

phƣơng, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tƣớng Chính phủ quyết định thành lập, 

doanh nghiệp nhà nƣớc thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan ở trung ƣơng thực hiện; ngƣời công tác 

tại Thanh tra Chính phủ thực hiện; 

b) Thanh tra Bộ thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do ngƣời công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện, trừ trƣờng hợp quy định tại điểm a 

khoản này; 
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c) Thanh tra tỉnh thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do ngƣời công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, doanh nghiệp nhà nƣớc thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phƣơng thực hiện, trừ 

trƣờng hợp quy định tại điểm a khoản này. 

2. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nƣớc kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng tại các cơ 

quan, tổ chức có quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo phân công của Tổng Kiểm toán nhà 

nƣớc. 

3. Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đƣợc thực hiện theo 

quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về kiểm toán nhà nƣớc. 

4. Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nƣớc có trách nhiệm phối hợp xử lý trùng lặp trong 

hoạt động thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 

Điều 62. Trách nhiệm xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đƣợc phát hiện qua hoạt động thanh 

tra, kiểm toán 

Trong quá trình thanh tra, kiểm toán nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thì ngƣời ra quyết 

định thanh tra, ngƣời ra quyết định kiểm toán phải chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc tham nhũng và xử 

lý nhƣ sau: 

1. Trƣờng hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc và kiến nghị Cơ quan điều 

tra xem xét, khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cung 

cấp. Trong trƣờng hợp này, Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nƣớc tiếp tục tiến hành hoạt động thanh 

tra, kiểm toán về các nội dung khác theo kế hoạch tiến hành thanh tra, kế hoạch kiểm toán đã phê 

duyệt và ban hành Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về thanh tra, 

pháp luật về kiểm toán nhà nƣớc; 

2. Trƣờng hợp vụ việc không có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 

thẩm quyền xử lý ngƣời có hành vi vi phạm. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý 

phải thông báo bằng văn bản về kết quả xử lý cho Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nƣớc đã kiến 

nghị. 

Điều 63. Công khai Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng 

1. Ngƣời ra quyết định thanh tra, ngƣời ra quyết định kiểm toán có trách nhiệm công khai Kết luận 

thanh tra, Báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 

2. Việc công khai Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đƣợc thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về kiểm toán nhà nƣớc. 

Điều 64. Xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm toán 

1. Trƣờng hợp sau khi kết thúc thanh tra, kiểm toán mà cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện có vụ 

việc tham nhũng xảy ra tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm toán về cùng một nội 

dung thì Trƣởng đoàn thanh tra, Trƣởng đoàn kiểm toán, thành viên đoàn thanh tra, thành viên đoàn 

kiểm toán và cá nhân có liên quan đã tiến hành thanh tra, kiểm toán trƣớc đó nếu có lỗi thì tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm, phải bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 

của pháp luật. 

2. Trƣờng hợp đoàn thanh tra, đoàn kiểm toán nếu đã phát hiện, báo cáo về vụ việc có dấu hiệu tham 

nhũng nhƣng ngƣời ra quyết định thanh tra, ngƣời ra quyết định kiểm toán không xử lý thì Trƣởng 

đoàn thanh tra, Trƣởng đoàn kiểm toán, thành viên đoàn thanh tra, thành viên đoàn kiểm toán và cá 
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nhân có liên quan không phải chịu trách nhiệm. Trong trƣờng hợp này, ngƣời ra quyết định thanh tra, 

ngƣời ra quyết định kiểm toán phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Mục 3. PHẢN ÁNH, TỐ CÁO, BÁO CÁO VỀ HÀNH VI THAM NHŨNG 

Điều 65. Phản ánh, tố cáo và xử lý phản ánh, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng 

1. Cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh về hành vi tham nhũng, cá nhân có quyền tố cáo về hành vi 

tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền khi nhận đƣợc phản ánh, tố cáo về hành vi tham 

nhũng phải xem xét, xử lý kịp thời và áp dụng các biện pháp bảo vệ ngƣời phản ánh, tố cáo. 

3. Việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật 

về tố cáo. 

4. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh về hành vi tham nhũng đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật 

về tiếp công dân. 

Điều 66. Báo cáo và xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lƣợng vũ trang khi phát 

hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình công tác thì phải báo cáo ngay với 

ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; trƣờng hợp ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

liên quan đến hành vi tham nhũng thì phải báo cáo với ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

thẩm quyền quản lý cán bộ. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo về hành vi tham nhũng, ngƣời đƣợc báo cáo 

phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, 

xử lý và thông báo cho ngƣời báo cáo biết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhƣng 

không quá 30 ngày; trƣờng hợp cần thiết thì ngƣời đƣợc báo cáo quyết định hoặc đề nghị ngƣời có 

thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng và bảo vệ 

ngƣời báo cáo. 

Điều 67. Bảo vệ ngƣời phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng 

1. Việc bảo vệ ngƣời tố cáo hành vi tham nhũng đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. 

2. Ngƣời phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng đƣợc áp dụng các biện pháp bảo vệ nhƣ bảo vệ 

ngƣời tố cáo. 

Điều 68. Khen thƣởng ngƣời phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng 

Ngƣời có thành tích trong việc phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng thì đƣợc khen thƣởng 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 69. Trách nhiệm của ngƣời phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng 

1. Ngƣời phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính trung 

thực của nội dung phản ánh, báo cáo. 

2. Ngƣời tố cáo hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm về việc tố cáo của mình theo quy định của 

Luật Tố cáo. 
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Chƣơng IV: CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRONG PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Điều 70. Trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham 

nhũng 

1. Chỉ đạo việc thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này. 

2. Gƣơng mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh. 

3. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ 

trách theo quy định tại Điều 72 và Điều 73 của Luật này. 

Điều 71. Trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc áp dụng biện pháp 

tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác 

1. Khi có căn cứ cho rằng ngƣời có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 

tham nhũng, ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, đề nghị ngƣời có 

thẩm quyền quản lý cán bộ đối với ngƣời có chức vụ, quyền hạn tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời 

chuyển sang vị trí công tác khác đối với ngƣời có hành vi vi phạm để xác minh, làm rõ hành vi tham 

nhũng nếu xét thấy ngƣời đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý. 

2. Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngƣời có thẩm quyền quản lý cán bộ đối với ngƣời có 

chức vụ, quyền hạn phải xem xét tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác 

đối với ngƣời có chức vụ, quyền hạn khi nhận đƣợc yêu cầu của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà 

nƣớc, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân nếu trong quá trình thanh tra, kiểm 

toán, điều tra, truy tố, xét xử có căn cứ cho rằng ngƣời đó có hành vi tham nhũng. 

3. Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngƣời có thẩm quyền quản lý cán bộ đối với ngƣời có 

chức vụ, quyền hạn phải hủy bỏ ngay quyết định và thông báo công khai về việc hủy bỏ quyết định 

tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác, khôi phục quyền, lợi ích hợp 

pháp của ngƣời có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận ngƣời 

đó không có hành vi tham nhũng. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang 

vị trí công tác khác; việc hƣởng lƣơng, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp pháp khác và bồi thƣờng, khôi phục 

quyền, lợi ích hợp pháp của ngƣời có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm 

quyền kết luận ngƣời đó không có hành vi tham nhũng. 

Điều 72. Trách nhiệm của ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 

1. Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng 

của ngƣời do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ. 

2. Cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra 

tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình đƣợc giao trực tiếp phụ trách; ngƣời đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới. 



CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG 

32 

 

Điều 73. Xử lý trách nhiệm của ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 

1. Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp 

khi để xảy ra tham nhũng quy định tại Điều 72 của Luật này thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự. 

2. Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm liên đới khi để xảy ra tham nhũng quy 

định tại khoản 2 Điều 72 của Luật này thì bị xử lý kỷ luật. 

3. Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đƣợc xem xét loại trừ, miễn, 

giảm hoặc bị tăng trách nhiệm pháp lý trong các trƣờng hợp sau đây: 

a) Đƣợc xem xét loại trừ trách nhiệm trong trƣờng hợp không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp 

cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; 

b) Đƣợc xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm trong trƣờng hợp đã áp dụng các biện pháp cần thiết để 

ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc đã chủ động, kịp thời phát hiện, báo cáo 

và xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật; 

c) Đƣợc xem xét miễn hoặc giảm hình thức kỷ luật nếu chủ động xin từ chức trƣớc khi cơ quan có 

thẩm quyền phát hiện, xử lý, trừ trƣờng hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

d) Bị xem xét tăng trách nhiệm trong trƣờng hợp phát hiện hành vi tham nhũng mà không áp dụng các 

biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc không kịp thời báo 

cáo, xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

4. Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và tổ 

chức xã hội để xảy ra tham nhũng trong tổ chức mình ngoài việc bị xử lý theo quy định của Điều này 

còn bị xử lý theo điều lệ, quy chế, quy định của tổ chức đó. 

Chƣơng V: TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI TRONG PHÕNG, CHỐNG THAM 

NHŨNG 

Điều 74. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận 

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm sau đây: 

a) Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phản biện xã 

hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiến nghị việc thực hiện 

các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; 

b) Động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về 

hành vi tham nhũng; 

c) Cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý 

tham nhũng; 

d) Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền yêu cầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc 
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tham nhũng, xử lý ngƣời có hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, kiến nghị việc bảo vệ, 

khen thƣởng ngƣời có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 

thẩm quyền phải xem xét, trả lời trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu, kiến nghị; đối 

với vụ việc phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài nhƣng không quá 30 ngày. 

Điều 75. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo 

1. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đƣa tin về hoạt động phòng, 

chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng. 

2. Cơ quan báo chí, nhà báo có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền cung 

cấp thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đƣợc yêu cầu có 

trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật 

có liên quan. 

3. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy 

định khác của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đƣa tin về hoạt động phòng, 

chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng. 

Điều 76. Trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề 

1. Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tuyên truyền, động viên 

ngƣời lao động, thành viên, hội viên của mình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; kịp thời thông báo với cơ 

quan có thẩm quyền về hành vi tham nhũng. 

2. Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm kiến nghị hoàn thiện 

chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội 

ngành nghề tổ chức diễn đàn để trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác phòng, chống tham 

nhũng. 

Điều 77. Trách nhiệm của công dân, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tƣ của cộng đồng 

1. Công dân tự mình hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tƣ của cộng đồng hoặc 

thông qua tổ chức mà mình là thành viên tham gia phòng, chống tham nhũng. 

2. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tƣ của cộng đồng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Chƣơng VI: PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG DOANH NGHIỆP, TỔ 

CHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƢỚC 

Mục 1. XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH LÀNH MẠNH, KHÔNG THAM NHŨNG 

Điều 78. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh 

1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh là chuẩn mực ứng xử phù hợp với đặc thù 

chuyên môn, nghề nghiệp của ngƣời hành nghề, ngƣời hoạt động kinh doanh nhằm bảo đảm liêm chính 

trong hành nghề, kinh doanh. 
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2. Khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp, căn cứ vào quy định của Luật này và luật khác có liên quan, ban hành quy tắc đạo 

đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với ngƣời lao động, thành viên, hội viên của mình. 

Điều 79. Xây dựng quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng 

1. Doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác ban hành, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội 

bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh 

lành mạnh, không tham nhũng. 

2. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động viên, khuyến khích thành 

viên, hội viên xây dựng môi trƣờng kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng; giám sát việc chấp 

hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn 

thiện chính sách, pháp luật. 

Mục 2. ÁP DỤNG LUẬT PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, TỔ 

CHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƢỚC 

Điều 80. Áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực 

ngoài nhà nƣớc 

1. Các quy định sau đây đƣợc áp dụng đối với công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và đối với tổ chức 

xã hội do Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ trƣởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ 

thiện: 

a) Nguyên tắc công khai, minh bạch, nội dung công khai, minh bạch, hình thức công khai, trách nhiệm 

thực hiện việc công khai, minh bạch quy định tại Điều 9, các điểm a, c và d khoản 1 Điều 10, Điều 11 

và Điều 12 của Luật này; 

b) Kiểm soát xung đột lợi ích quy định tại Điều 23 của Luật này; 

c) Trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu quy định tại Điều 

72, các điểm a, b và d khoản 3 Điều 73 của Luật này. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 81. Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, 

tổ chức khu vực ngoài nhà nƣớc 

1. Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với công ty đại chúng, tổ chức tín 

dụng, đối với tổ chức xã hội do Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ trƣởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của 

Nhân dân để hoạt động từ thiện khi có dấu hiệu rõ ràng về việc vi phạm quy định tại Điều 80 của Luật 

này. 

2. Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng quy định tại khoản 

1 Điều này đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

3. Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra quy 

định tại khoản 1 Điều này. 
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4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 82. Phát hiện tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nƣớc 

1. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nƣớc có trách nhiệm tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử 

lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình. 

2. Cơ quan thanh tra khi tiến hành hoạt động thanh tra nếu phát hiện hành vi tham nhũng trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nƣớc có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan 

có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi phát hiện hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức 

khu vực ngoài nhà nƣớc có trách nhiệm phản ánh, tố cáo, báo cáo theo quy định tại Mục 3 Chƣơng III 

của Luật này. 

Chƣơng VII: TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC TRONG PHÕNG, 

CHỐNG THAM NHŨNG 

Điều 83. Đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng 

1. Trong Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đơn vị chuyên trách về 

chống tham nhũng. 

2. Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị 

chuyên trách về chống tham nhũng trong Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Ủy ban Thƣờng vụ 

Quốc hội phê chuẩn. Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trƣởng Bộ Công an quy định tổ chức, nhiệm vụ, 

quyền hạn của đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng trong Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an. 

Điều 84. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nƣớc về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả 

nƣớc. 

2. Thanh tra Chính phủ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nƣớc về công tác phòng, chống 

tham nhũng và có trách nhiệm sau đây: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực 

hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

b) Quản lý việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo thẩm quyền; 

c) Thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng theo thẩm quyền; tổ chức, chỉ đạo, hƣớng 

dẫn công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

d) Quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; 

đ) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 

cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng; 

e) Xây dựng báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham nhũng. 



CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG 

36 

 

3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức 

hoạt động điều tra tội phạm tham nhũng. 

4. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với 

Thanh tra Chính phủ quản lý nhà nƣớc về công tác phòng, chống tham nhũng. 

Điều 85. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

3. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; 

4. Tổ chức công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng, chống tham nhũng; 

5. Hằng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng. 

Điều 86. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao 

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo thực hành quyền công tố, 

kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 

kiến nghị khởi tố, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với tội phạm tham nhũng; điều tra 

tội phạm tham nhũng trong hoạt động tƣ pháp mà ngƣời phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án, ngƣời có thẩm quyền tiến 

hành hoạt động tƣ pháp. 

2. Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án tham nhũng thuộc thẩm quyền, giám đốc 

việc xét xử các vụ án tham nhũng của các tòa án khác, tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng 

thống nhất pháp luật trong xét xử các vụ án tham nhũng. 

Điều 87. Trách nhiệm của Kiểm toán nhà nƣớc 

Kiểm toán nhà nƣớc có trách nhiệm kiểm toán nhằm phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, kiểm toán vụ 

việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

Điều 88. Trách nhiệm phối hợp của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nƣớc, Cơ quan điều tra, 

Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác 

1. Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nƣớc, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

a) Phối hợp với nhau và phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý tham nhũng; 

b) Phối hợp trong việc tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng; kiến nghị chính sách, pháp 

luật, giải pháp phòng, chống tham nhũng. 
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2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tạo 

điều kiện, phối hợp với Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nƣớc, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng. 

Chƣơng VIII: HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Điều 89. Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế 

Nhà nƣớc cam kết thực hiện các điều ƣớc quốc tế về phòng, chống tham nhũng mà nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; hợp tác với các nƣớc, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nƣớc 

ngoài trong hoạt động phòng, chống tham nhũng trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn 

vẹn lãnh thổ và các bên cùng có lợi. 

Điều 90. Trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế 

1. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tƣ pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và cơ quan khác thực 

hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính sách, hỗ trợ tài chính, trợ giúp kỹ thuật, 

trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong phòng, chống tham nhũng. 

2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tƣ pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện hợp tác quốc tế về tƣơng trợ tƣ pháp trong 

phòng, chống tham nhũng. 

Điều 91. Hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng 

1. Trên cơ sở điều ƣớc quốc tế mà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp 

với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hợp tác 

với các cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài trong kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, tịch thu hoặc 

thu hồi tài sản tham nhũng và trả lại tài sản đó cho chủ sở hữu, ngƣời quản lý hợp pháp. 

2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan trung ƣơng về hợp tác quốc tế thu hồi tài sản tham nhũng 

trong tố tụng hình sự; tiếp nhận, xử lý yêu cầu tƣơng trợ tƣ pháp hình sự của nƣớc ngoài về thu hồi tài 

sản tham nhũng và đề nghị nƣớc ngoài thực hiện yêu cầu tƣơng trợ tƣ pháp hình sự về thu hồi tài sản 

tham nhũng của Việt Nam. 

3. Thanh tra Chính phủ, Bộ Tƣ pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan nhà nƣớc có liên quan, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong hợp 

tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng. 

Chƣơng IX: XỬ LÝ THAM NHŨNG VÀ HÀNH VI KHÁC VI PHẠM PHÁP 

LUẬT VỀ PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Mục 1. XỬ LÝ THAM NHŨNG 

Điều 92. Xử lý ngƣời có hành vi tham nhũng 

1. Ngƣời có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh 

theo quy định của pháp luật, kể cả ngƣời đã nghỉ hƣu, thôi việc, chuyển công tác. 

2. Ngƣời có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm, phải bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 

định của pháp luật. 
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3. Trƣờng hợp ngƣời có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật là ngƣời đứng đầu hoặc cấp phó của 

ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xem xét tăng hình thức kỷ luật. 

4. Ngƣời có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trƣớc khi bị phát giác, tích cực hợp tác với cơ 

quan có thẩm quyền, góp phần hạn chế thiệt hại, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả 

của hành vi tham nhũng thì đƣợc xem xét giảm hình thức kỷ luật, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn 

hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

5. Ngƣời bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, công chức, viên chức mà bản án, quyết định của 

Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì đƣơng nhiên bị buộc thôi việc đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu 

Hội đồng nhân dân thì đƣơng nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Điều 93. Xử lý tài sản tham nhũng 

1. Tài sản tham nhũng phải đƣợc thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, ngƣời quản lý hợp pháp hoặc tịch thu 

theo quy định của pháp luật. 

2. Thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra phải đƣợc khắc phục; ngƣời có hành vi tham nhũng gây thiệt 

hại phải bồi thƣờng theo quy định của pháp luật. 

Mục 2. XỬ LÝ HÀNH VI KHÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÕNG, CHỐNG THAM 

NHŨNG 

Điều 94. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

1. Hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng là những hành vi không thuộc trƣờng 

hợp quy định tại Điều 2 của Luật này bao gồm: 

a) Vi phạm quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

c) Vi phạm quy định về quy tắc ứng xử; 

d) Vi phạm quy định về xung đột lợi ích; 

đ) Vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác của ngƣời có chức vụ, quyền hạn; 

e) Vi phạm quy định về nghĩa vụ báo cáo về hành vi tham nhũng và xử lý báo cáo về hành vi tham 

nhũng; 

g) Vi phạm quy định về nghĩa vụ trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc của 

tài sản, thu nhập tăng thêm; 

h) Vi phạm quy định về thời hạn kê khai tài sản, thu nhập hoặc vi phạm quy định khác về kiểm soát tài 

sản, thu nhập. 

2. Ngƣời có hành vi quy định tại một trong các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều này thì tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thƣờng theo quy định của pháp luật. 
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Ngƣời có hành vi quy định tại điểm g khoản 1 Điều này thì bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật 

này. 

3. Ngƣời có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật nếu là ngƣời đứng đầu hoặc cấp phó của ngƣời đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xem xét áp dụng tăng hình thức kỷ luật. 

Ngƣời có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật nếu là thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội thì còn bị xử lý theo điều lệ, quy chế, quy định của tổ chức đó. 

4. Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều này. 

Điều 95. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nƣớc 

Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nƣớc là công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và tổ chức xã 

hội do Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ trƣởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện 

vi phạm quy định tại Điều 80 của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý nhƣ sau: 

1. Doanh nghiệp, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; 

2. Ngƣời giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức bị xử lý theo điều lệ, quy chế, 

quy định của doanh nghiệp, tổ chức đó. 

Trƣờng hợp doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện các biện pháp xử lý đối với ngƣời giữ chức danh, 

chức vụ quản lý thì bị cơ quan có thẩm quyền thanh tra công bố công khai về tên, địa chỉ và hành vi vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 

Chƣơng X: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 96. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. 

2. Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua 

ngày 20 tháng 11 năm 2018. 
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