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A. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thì hành khi 

nào? 

A. 01/7/2019 

B. 20/11/2018 

C. 04/12/2018 

D. 23/11/2019. 

Câu 2. Những quy định mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 

là? 

A. Phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước 

B. Kiểm soát xung đột lợi ích 

C. Quy định về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập 

D. Cả 3 phương án trên. 

Câu 3. Hành vi tham nhũng có thể xảy ra ở đâu? 
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A. Trong cơ quan, tổ chức của nhà nước 

B. Trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức 

khu vực ngoài nhà nước 

C. Trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước 

D. Trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. 

Câu 4. Có bao nhiêu hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước? 

A. 03 hành vị 

B. 05 hành vi 

C. 07 hành vi 

D. 12 hành vi 

Câu 5. Trong số những hành vi sau đây, hành vi nào không phải hành vi 

tham nhũng? 

A. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi 

B. Công chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

C. Công chức nhũng nhiễu vì vụ lợi 

D. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi. 

Câu 6. Hành vi nhận tiền, sửa điểm thi là hành vi nào trong số các hành vi 

sau đây? 

A. Gian lận trong thi cử 

B. Nhận hối lộ 

C. Tiêu cực 

D. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 

Câu 7. Tài sản tham nhũng là tài sản nào sau đây? 

A. Tài sản do tham ô mà có 

B. Tải sản có được từ hành vi tham nhũng, có nguồn gốc từ hành vi tham nhũng 
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C. Tài sản do nhận hối lộ mà có 

D. Cả ba trường hợp trên. 

Câu 8. Kế toán trưởng của công ty tư nhân làm sai lệch hóa đơn, chứng từ 

để rút tiền của công ty là hành vi gì? 

A. Trộm cắp 

B. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 

C. Tham ô 

D. Biển thủ. 

Câu 9. Nội dung giải trình khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân? 

A. Cơ sở pháp lý của việc ban hành quyết định 

B. Thẩm quyền ban hành quyết định 

C. Nội dung của quyết định 

D. Cả ba phương án trên. 

Câu 10. Người có chức vụ, quyền hạn không bị cấm việc nào sau đây? 

A. Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân 

B. Mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp tư 

C. Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

D. Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc. 

Câu 11. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không bị cấm làm việc 

nào sau đây? 

A. Tuyển dụng con, anh, chị, em ruột vào cơ quan, tổ chức, đơn vị mình 

B. Bổ nhiệm vợ (chồng), con giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự 

C. Bố trí vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột làm kế toán trưởng trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị mình 

D. Làm thủ quỹ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 
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Câu 12. Người có chức vụ, quyền hạn không được nhận quà tặng nào dưới 

đây của tổ chức, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết 

hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình? 

A. Từ 5 trăm nghìn đồng trở lên 

B. Từ 2 triệu đồng trở lên 

C. Từ 10 triệu đồng trở lên 

D. Không được nhận. 

Câu 13. Người được giao thực hiện nhiệm vụ công vụ nếu biết nhiệm vụ 

công vụ được giao có xung đột lợi ích thì cần ứng xử như thế nào? 

A. Phải tạm dừng việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó 

B. Phải báo cáo người có thẩm quyền để xem xét, xử lý 

C. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công vụ và sau đó báo cáo người có thẩm quyền 

D. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công vụ và tránh các hiện tượng tham nhũng, 

tiêu cực. 

Câu 14. Công việc nào trong số những công việc sau đây có mục đích phòng 

ngừa tham nhũng? 

A. Luân chuyển cán bộ 

B. Điều động cán bộ 

C. Chuyển đổi vị trí công tác 

D. Biệt phái cán bộ. 

Câu 15. Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác được quy định như thế nào? 

A. 02 năm 

B. 05 năm 

C. 02 đến 05 năm theo đặc thù của từng lĩnh vực 

D. 04 năm 
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Câu 16. Những vị trí nào sau đây phải được chuyển đổi vị trí công tác? 

A. Làm việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ 

B. Quản lý tài chính công, tài sản công 

C. Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá 

nhân khác 

D. Tất cả các trường hợp trên. 

Câu 17. Trường hợp nào sau đây chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác? 

A. Người đang bị xem xét, xử lý kỷ luật 

B. Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử 

C. Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác 

nhận 

D. Cả ba phương án trên. 

Câu 18. Việc thanh toán không dùng tiền mặt bắt buộc đối với các khoản 

thu chi nào sau đây? 

A. Trên 2 triệu 

B. Trên 5 triệu 

C. Lương hàng tháng 

D. Các khoản chi lương, thưởng và chỉ khác có tính chất thường xuyên. 

Câu 19. Quy định về kê khai tài sản, thu nhập có từ khi nào? 

A. 1995 

B. 1998 

C. 2005 

D. 2012 

Câu 20. Cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan kiểm soát tài sản, thu 

nhập? 
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A. Thanh tra Bộ, cơ quan ngang bộ 

B. Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

C. Thanh tra Chính phủ 

D. Tòa án nhân dân tối cao. 

Câu 21. Người nào sau đây không phải kê khai tài sản, thu nhập? 

A. Thanh tra viên 

B. Giáo viên 

C. Thẩm phán 

D. Giám đốc bệnh viện công. 

Câu 22. Người có chức vụ, quyền hạn trong tổ chức, doanh nghiệp khu vực 

ngoài nhà nước có bắt buộc phải kê khai tài sản thu nhập không? 

A. Có 

B. Không 

C. Chỉ những người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước 

mới phải kê khai. 

D. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên tại tổ chức, 

doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước phải kê khai. 

Câu 23. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai tài sản nào? 

A. Tài sản của mình 

B. Tài sản của mình và tải sản của cha, mẹ, vợ, con mình 

C. Tài sản của mình, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên 

D. Tài sản của mình và tài sản chung với vợ, chồng, con chưa thành niên. 

Câu 24. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập bao gồm những nội dung nào 

sau đây? 

A. Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của việc kê khai tài sản, thu nhập 
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B. Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng 

thêm 

C. Kiến nghị của người có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định pháp luật về 

kiểm soát tài sản, thu nhập 

D. Cả ba phương án trên. 

Câu 25. Cán bộ, công chức phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị mình thì phải xử lý như thế nào? 

A. Tố cáo với cơ quan thanh tra nhà nước 

B. Tố cáo với cơ quan điều tra 

C. Báo cáo với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mình 

D. Cả ba phương án trên. 

B. PHẦN TỰ LUẬN 

 Anh (chị) hãy trình bày và phân tích các giai đoạn phát triển của pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng ở nước ta từ năm 1945 đến nay? 

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội gắn liền với sự hình thành giai cấp 

và sự ra đời, phát triển của bộ máy nhà nước. Tệ nạn tham nhũng diễn ra ở tất cả 

các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị, không kể quốc gia đó giàu hay 

nghèo, đang ở trình độ phát triển kinh tế như thế nào; tham nhũng diễn ra ở mọi 

lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hoá, nó tồn tại và phát triển thường xuyên và xảy 

ra mọi mặt của đời sống xã hội. Tham nhũng là một căn bệnh nguy hiểm, gây ra 

những hậu quả hết sức nguy hại về mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, cản 

trở sự phát triển đi lên của xã hội. 

Khái niệm tham nhũng gắn bó chặt chẽ với sự tồn tại và phát triển của bộ 

máy nhà nước. Tham nhũng là căn bệnh đồng hành đặc trưng của mọi Nhà 

nước, là khuyết tật của quyền lực, đó là biểu hiện của sự “tha hóa quyền lực của 

Nhà nước”. Hình thức, tính chất, mức độ và phương thức tham nhũng thay đổi 

tùy thuộc vào bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội... 
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Hiện nay định nghĩa tham nhũng theo hiện tượng, hành vi chưa có sự thống 

nhất, được thể hiện theo những cách khác nhau, tuy nhiên tham nhũng cần được 

nhìn nhận là hiện tượng tiêu cực mang tính lịch sử, nảy sinh trong quá trình hoạt 

động của bộ máy nhà nước. Đó là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn 

của cơ quan nhà nước, vi phạm đạo đức, kỷ luật, pháp luật; lợi dụng vị trí, quyền 

hạn, thực hiện hành vi trái pháp luật nhằm trục lợi cho cá nhân, chiếm đoạt bất 

hợp pháp nguồn lực của tập thể. 

Chúng ta thấy có những dấu hiệu đặc trưng: Tham nhũng là hành vi của 

những người có chức vụ và quyền hạn, đây là đặc trưng cơ bản nhất; thứ hai, 

người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để vi phạm 

pháp luật trực tiếp hay gián tiếp lợi dụng ảnh hưởng của chức vụ, quyền hạn 

trong công tác; thứ ba, người có chức vụ, quyền hạn không làm hết trách nhiệm 

và công việc được giao mà vì vung vén về vật chất hoặc tinh thần cho riêng 

mình hoặc cho người thân thích. 

Sơ lược các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

(PCTN) ở nước ta. Như định nghĩa tham nhũng, nó gắn liền với sự phát triển của 

nền kinh tế, văn hóa, xã hội…của đất nước. Do đó, từng giai đoạn xã hội sẽ có 

sự hình thành, bổ sung quy định, biện pháp của pháp luật PCTN phù hợp để 

cảnh báo, phát hiện, ngăn ngừa, trừng trị, răn đe, giáo dục…, các giai đoạn phát 

triển có thể chia tương đối theo tình hình xã hội lúc bấy giờ như sau: 

1/ Giai đoạn từ năm 1945 đến trước khi có Luật Phòng, chống tham 

nhũng năm 2005. 

Năm 1945, Cách mạng Tháng tám thành công. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Chính quyền non trẻ đã bắt tay ngay vào công cuộc xây 

dựng nền dân chủ, kiến thiết đất nước và đấu tranh chống lại âm mưu xâm lược 

của các thế lực bên ngoài. Đây là một công việc hết sức mới mẻ và khó khăn. 

Lúc đó chưa có một hệ thống pháp luật làm cơ sở để quản lý của chính quyền, 

đồng thời cũng bắt đầu có hiện tượng một số người trong chính quyền cố tình lợi 

dụng địa vị để mưu lợi cá nhân, tham ô, lãng phí…Trước nguy cơ đó, nhằm bảo 
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vệ các quyền, lợi ích của nhà nước và nhân dân. Ngày 23/11/1945, nhân danh 

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc 

lệnh số 64-SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt. Bản Sắc lệnh là văn kiện cơ sở 

pháp lý hoạt động của thanh tra, về việc xét xử của tòa án, nội dung Thanh 

tra…đồng thời cũng đặt viên gạch đầu tiên cho việc xây dựng hệ thống pháp luật 

về thanh tra, cũng là văn bản pháp lý đầu tiên về đấu tranh chống tham nhũng 

của nước ta. 

Như vậy, có thể thấy rõ ngay từ đầu, Đảng ta và Bác Hồ đã nhìn thấy nguy 

cơ của căn bệnh quyền lực có thể phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc; 

giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn rất nhiều. 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, thời kỳ 

miền Bắc hoàn toàn được giải phóng và bước vào khôi phục kinh tế, tiến hành 

cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. 

Trước yêu cầu thực tiễn về thực hiện chủ trương của Đảng và quản lý nhà nước. 

Ngày 28/3/1956, Sắc lệnh số 261/SL ra đời, thành lập Ban Thanh tra Trung 

ương của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Sắc lệnh có nhiều quy 

định mới đảm bảo việc chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách và mệnh 

lệnh của Chính phủ, để giữ gìn pháp luật và bảo hộ tài sản của Nhà nước; Quy 

định rõ nhiệm vụ của Ban Thanh tra, nội dung được thanh tra các bộ, các cơ 

quan hành chính các cấp và các doanh nghiệp của nhà nước… 

Sự ra đời của Ban Thanh tra đặc biệt và những hoạt động của nó đã giúp 

cho đấu tranh với những hành vi vi phạm của những kẻ thoái hoá, biến chất, 

tham ô của công trong cơ quan công quyền nhà nước lúc bấy giờ. Nhiều vụ 

việc tiêu cực đã bị phát hiện và được xử lý, mang lại niềm tin của nhân dân vào 

chế độ mới.  

Trước khi có Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998 và Bộ luật hình sự 

năm 1999. Giai đoạn này những quy định về phòng ngừa, chống tham nhũng 

thể hiện chủ yếu qua các văn bản pháp luật do Chính phủ ban hành, các quy 
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định rải rác trên các văn bản... Tuy nhiên có thể kể đến một số văn bản quy 

định  trực tiếp về vấn đề chống tham nhũng như: 

- Chỉ thị số 84/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/9/1964 về việc tổng 

hợp tình hình tham ô, lãng phí quan liêu; 

- Quyết định số 207/CP ngày 6/12/1962 về việc vận động nêu cao ý thức 

trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, tài chính, chống tham ô lãng phí, quan 

liêu; 

- Quyết định số 240/HĐBT ngày 26/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về 

đấu tranh chống tham nhũng; 

- Chỉ thị số 416/CT ngày 3/12/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về 

việc tăng cường công tác thanh tra, xử lý các việc tham nhũng, buôn lậu; 

- Chỉ thị số 08/CT-TATC ngày 06/12/1990 của Tòa án nhân dân tối cao về 

việc chống tham nhũng, buôn lậu qua biên giới và một số tội phạm kinh tế 

khác; 

- Quyết định số 114/TTg ngày 21/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về 

những biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu; 

- Chỉ thị số 171/TTg ngày 16/12/1990 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát trong xây dựng cơ bản; 

- Về các biện pháp hình sự nhằm xử lý các tội phạm về tham nhũng đáng 

kể nhất có các văn bản: Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ 

nghĩa ngày 21/10/1970, Pháp lệnh trừng trị tội hối lộ năm 1981 và các quy định 

tội phạm về chức vụ trong Bộ luật Hình sự năm 1986… 

Nhìn chung, qua các giai đoạn phát triển thời gian này, Nhà nước ta đã 

ban hành nhiều văn bản pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh chống 

tham nhũng, tiêu cực, tham ô, hối lộ... Tuy nhiên, các văn bản chủ yếu dưới 

luật, tản mát, quy định còn chung chung, định hướng, chủ trương mà chưa tạo 

ra những thiết chế, cơ chế cần thiết làm cơ sở vững chắc cho việc đấu tranh 
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chống tham nhũng; chỉ chú trọng đến việc xử lý mà chưa có đủ quy định tạo ra 

cơ chế phòng ngừa tham nhũng nên hiệu quả thi hành còn hạn chế.  

Nhằm khắc phục bất cập trên, ngày 26/02/1998, Pháp lệnh chống tham 

nhũng năm 1998, Ủy Ban thường vụ Quốc hội khóa X ban hành và thông qua tại 

kỳ họp thứ 2. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên chuyên biệt về chống tham nhũng, 

trong đó đưa ra định nghĩa về hành vi tham nhũng, người có chức vụ quyền hạn, 

các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng...cũng như 

quy định cụ thể có tính chất "lượng hoá" để phân biệt các hình thức xử lý người 

có hành vi tham nhũng, và sự ra đời Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 

17/8/1998 của Chính phủ, quy định kê khai tài sản của người có chức vụ, quyền 

hạn.  

Đến năm 1999, Bộ Luật hình sự ra đời, trong đó có quy định một nhóm tội 

danh gồm có 07 tội danh tham nhũng. Vì vậy đến ngày 28/4/2000, Pháp lệnh 

chống tham nhũng năm 1998 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều cho phù hợp 

với Bộ luật hình sự năm 1999.  

Tóm lại, qua thực hiện Pháp lệnh 1998 (sửa đổi, bổ sung năm 2000) đã tạo 

cơ sở pháp lý bước đầu cho công tác phòng ngừa, đấu tranh tham nhũng. Các 

cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc áp dụng các biện pháp phòng 

ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc tham nhũng, thu hồi một số 

lượng lớn tiền, tài sản cho Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, qua quá trình triển 

khai thực hiện, các quy định  cũng bộc lộ nhiều khiếm khuyết, bất cập, chưa đáp 

ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng ngừa, chống tham nhũng. Thể hiện quyết 

tâm của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta về đấu tranh chống tham nhũng trong 

tình hình mới, và khắc phục những hạn chế, cần xây thiết dựng Luật Phòng, 

chống tham nhũng là một yêu cầu khách quan và rất bức thiết. 

2/ Giai đoạn thực hiện Luật Phòng chống, tham nhũng 2005 đến nay. 

Qua thực tiễn triển khai thực hiện, Pháp lệnh chống tham nhũng đã bộc lộ 

nhiều khiếm khuyết, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đấu 

tranh phòng ngừa và chống tham nhũng, như các biện pháp phòng ngừa tham 
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nhũng còn chưa đầy đủ, chưa cụ thể; quy định trách nhiệm chung chung cho 

các cơ quan nhà nước mà chưa có quy định về cơ chế phối hợp để lãnh đạo, chỉ 

đạo các cơ quan chức năng. Việc xác định cụ thể phạm vi trách nhiệm và quyền 

hạn của từng cơ quan chống tham nhũng chưa rõ ràng, thiếu cơ chế điều phối 

hoạt động; chưa có các quy định để tạo điều kiện cho cơ quan thanh tra, điều 

tra, giám sát áp dụng các biện pháp để đấu có hiệu quả; cơ chế tiếp nhận và xử 

lý tố cáo tham nhũng chưa hợp lý; thiếu các quy định về tạo thuận lợi, động 

viên, khuyến khích việc tố giác tham nhũng, tiêu cực; chưa tạo ra cơ chế phối 

hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức xã hội, đoàn thể, cơ quan báo 

chí, cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp, công dân nhằm phát 

huy sức mạnh của toàn xã hội... 

Mặt khác yêu cầu của quá trình hội nhập nói chung, đặc biệt là việc chúng 

ta ký kết và tham gia Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đòi 

hỏi chúng ta phải ban hành đạo luật mới, tạo ra khuôn khổ pháp luật đầy đủ và 

mạnh mẽ hơn để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tham nhũng, đáp ứng yêu 

cầu của tình hình mới. Vì những lý do đó, ngày 29/11/2005, Quốc hội khoá XI, 

kỳ họp thứ 8 đã ban hành và thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 

Luật PCTN năm 2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/6/2006, là đạo luật đầu 

tiên do Quốc hội ban hành có hiệu lực pháp luật cao, được dư luận đánh giá là 

một đạo luật có quy định khá toàn diện, đầy đủ về đấu tranh phòng ngừa, chống 

tham nhũng.  

Sau hai năm triển khai thực hiện Luật, cũng nhằm kịp thời khắc phục một 

số bất cập, vướng mắc, nên ngày 04/8/2007, Quốc hội khóa XII đã ban hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN năm 2005. Đồng thời, thể 

chế hóa các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 khóa X, Hội nghị Trung 

ương 5 khóa XI, vào ngày 23/11/2012, Quốc hội đã tiếp tục ban hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN năm 2005. Bên cạnh đó, hệ thống 

pháp luật về PCTN còn phải kể đến các văn bản dưới pháp luật như: 
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- Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. 

- Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định 

xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra 

tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 

- Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/ 2007 của Chính phủ quy định 

về minh bạch tài sản, thu nhập. Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 

của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 37/2007/NĐ-CP. 

- Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 

về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. 

- Nghị định số 102/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ quy định 

thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với 

những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ. 

- Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định 

về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

đối với cán bộ, công chức, viên chức.  

- Ngoài ra, còn các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của 

một số bộ, ngành cũng quy định về phòng, chống tham nhũng. 

Qua tổng kết quả thực hiện Luật PCTN năm 2005 cho thấy đã đạt được 

những kết quả quan trọng, tuy nhiên vẫn còn bất cập như về công khai, minh 

bạch còn chưa mang tính bao quát và thiếu các biện pháp bảo đảm thực hiện, 

trách nhiệm thực hiện công khai; Quy định về trách nhiệm giải trình chưa phù 

hợp, còn hẹp, chưa toàn diện; trình tự, thủ tục và nội dung, trách nhiệm giải trình 

còn chưa rõ ràng; thiếu cơ chế giám sát, tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh vi 

phạm; chưa kiểm soát được hoạt động và thu nhập ngoài công vụ của người có 

chức vụ, quyền hạn; Các quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị chưa cụ thể, rõ ràng và không khuyến khích được tính chủ động của 
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người đứng đầu trong phòng ngừa, phát hiện; các quy định về minh bạch tài sản, 

thu nhập chưa kiểm soát biến động, vướng mắc về trình tự, thủ tục công khai 

bản kê khai, giải trình, xác minh tài sản, thu nhập khi có yêu cầu, chưa quy định 

rõ việc sử dụng bản kê khai tài sản vào mục đích phòng ngừa, phát hiện, xử lý 

tham nhũng...; Các quy định về cơ chế phát hiện tham nhũng thông qua hoạt 

động của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chưa phù hợp, đặc biệt là cơ chế phối 

hợp giữa cơ quan thanh tra, kiểm toán với cơ quan điều tra trong phòng ngừa, 

phát hiện, xử lý tham nhũng; chưa phát huy vai trò của từng cơ quan trong xử lý 

vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; thiếu các quy định về tố cáo và giải quyết tố 

cáo, các biện pháp bảo đảm thực hiện, đặc biệt các biện pháp bảo vệ người tố 

cáo, khen thưởng người có thành tích trong tố cáo tham nhũng…; thiếu các biện 

pháp xử lý phi hình sự đối với tổ chức, cá nhân và quy định về trình tự, thủ tục, 

thẩm quyền để xử lý các hành vi tham nhũng... 

Những hạn chế, bất cập nêu trên, dẫn đến tình trạng làm giảm hiệu lực, 

hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn ngừa tệ nạn tiêu cực, tham nhũng trên mọi 

lĩnh vực. Từ đó, ngày 20/11/ 2018: Luật PCTN năm 2018 được Quốc hội khóa 

XIV ban hành và thông qua tại kỳ họp thứ 6, có hiệu lực ngày 01/7/2019 thay 

thế Luật PCTN năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, năm 2012). Một số điểm 

đáng chú ý của Luật mới như:  

 - Về phạm vi điều chỉnh Luật năm 2018 mở rộng phạm vi điều chỉnh hơn, 

đã sửa quy định “người có hành vi tham nhũng” của Luật 2005. Luật 2018 

không chỉ có người có hành vi tham nhũng mà cả cơ quan, tổ chức có hành vi 

tham nhũng đều bị xử lý. 

- Về hành vi tham nhũng Luật 2005 chỉ quy định ở khu vực công, còn Luật 

2018 quy định hành vi tham nhũng khu vực trong nhà nước và hành vi tham 

nhũng ngoài khu vực nhà nước. 

- Mở rộng đối tượng kê khai tài sản, thu nhập so với luật cũ chỉ một số cán 

bộ, công chức. 
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- Thêm một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; Biến động tài sản từ 300 

triệu đồng trên năm phải kê khai bổ sung; Bản kê khai tài sản, thu nhập phải 

được công khai; Thời gian kê khai tài sản, thu nhập trước 31/12; Người kê khai 

không trung thực có thể bị thôi việc; Cơ quan xảy ra tham nhũng, người đứng 

đầu phải chịu trách nhiệm… 

Đảng, Nhà nước đã khẩn trương cụ thể hóa, xác định PCTN là nhiệm vụ, 

giải pháp thường xuyên, quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài; gắn công tác 

PCTN với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, Đảng và Nhà nước đã 

đề ra nhiều Nghị quyết, cơ chế, chính sách quan trọng trong thời gian này. Ví 

dụ như thành lập Ban chỉ đạo PCTN, ra đời Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật PCTN, có hiệu lực thi hành ngày 15/8/2019... 

Tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, Ban Chỉ đạo Trung ương 

về PCTN, đã đánh giá: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của 

Đảng và Nhà nước đã có một bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất 

quan trọng, toàn diện, rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, 

hưởng ứng, đánh giá cao, cộng đồng quốc tế ghi nhận, góp phần quan trọng vào 

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước. Thể hiện qua công tác điều tra, truy tố, xét xử 

được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, “không có 

vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, 

phức tạp, nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp trung ương bị xử lý nghiêm khắc, 

nhưng cũng rất nhân văn, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham 

nhũng có hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phát hiện và xử lý tham 

nhũng và thu hồi được nhiều tài sản tham nhũng;  

- Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương 

trong Đảng và bộ máy nhà nước…  



16 

 

- Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhiều quy định PCTN được ban 

hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, vừa để giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn, 

vừa là căn cứ để phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng.  

- Có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai, 

minh bạch, cải cách tiền lương…vừa tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, vừa có tác dụng ngăn ngừa 

tiêu cực, tham nhũng. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng 

có nhiều đổi mới, định hướng thông tin về những vấn đề nhạy cảm trong xử lý 

tham nhũng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tạo 

sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham 

gia đấu tranh PCTN. 

- Các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và nhân dân 

trong PCTN ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực: tăng cường giám sát công 

tác PCTN từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn 

luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên… 

- Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng được tăng cường, đạt kết 

quả tích cực cực; hoạt động PCTN từng bước được mở rộng ra khu vực ngoài 

nhà nước.  

Nhìn lại quá trình triển khai thực hiện Luật PCTN nước ta, đặc biệt từ khi 

thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII 

của Đảng, công tác PCTN được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện ráo riết, quyết 

liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính 

trị rất cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Tham nhũng từng bước được kiềm 

chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, 

giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán 

bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc 

tế. Kết quả đạt được trong công tác PCTN thời gian qua đã khẳng định những 

mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về PCTN. 
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Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng 

định và bổ sung một số định hướng lớn trong đó có công tác PCTN, để làm tốt 

cần nâng cao hiệu, lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và 

kiểm soát chặt chẽ quyền lực, đẩy mạnh xây dựng cơ chế, chính sách, kỷ cương 

để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. 

Giải pháp thời gian tới trong công tác đấu tranh, PCTN cần chú trọng nâng 

cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và hiệu quả các cơ quan nội chính, kiên quyết, 

kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, 

không có ngoại lệ, không bị tác động không trong sáng bởi bất kỳ tổ chức cá 

nhân nào; Kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối, minh bạch, 

kiểm soát quyền lực và thực hành liêm chính PCTN, tiêu cực trước hết phải 

được tiến hành có hiệu quả ngay trong từng cơ quan, đơn vị./. 


