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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tham nhũng là một hiện tượng có tính lịch sử, đang là vấn đề nhức nhối 

không chỉ ở các nước có tỷ lệ tham nhũng cao mà còn là vấn nạn của tất cả các 

nước trên thế giới. Theo Thống kê của Tổ chức minh bạch quốc tế năm 2015 

(Transparency International), Việt Nam xếp hạng 112 trong số 167 nước được điều 

tra về tham nhũng [51] - một con số đáng để những lãnh đạo của đất nước phải 

quan tâm và suy ngẫm. Tham nhũng ở nước ta ngày càng tinh vi, khó phát hiện do các 

đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết pháp luật, 

quan hệ rộng, liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích. Tội phạm kinh tế, tham nhũng 

trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, chứng khoán tiếp tục diễn biến phức tạp, 

gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước. Thiệt hại do tham nhũng gây ra đối với ngân 

sách nhà nước, tài sản của nhân dân, doanh nghiệp rất lớn nhưng giá trị tài sản thu hồi 

thấp. Tham nhũng làm thay đổi mọi lãnh vực trong trong xã hội như kinh tế, luật pháp 

quốc gia, dân chủ, luân lý, giáo dục... Những tổn thất do tham nhũng gây nên thật khó đo 

lường cho hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhận định: “Tham nhũng là kẻ thù 

nguy hiểm của nhân dân, của bộ đội và của chính phủ vì nó không mang gươm 

mang súng mà nó nằm trong các tổ chức của ta để làm hỏng ta. Nó làm hỏng tinh 

thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng ta 

là cần- kiệm - liêm - chính”. Tham nhũng còn gây ra tác hại làm giảm sút lòng tin 

của công dân đối với bộ máy và công chức, viên chức Nhà nước, triệt tiêu động lực 

cơ bản nhất của sự phát triển. Điều này đã được V.I. Lênin khuyến cáo: “Nếu có cái 

gì đó có thể triệt tiêu được chủ nghĩa xã hội thì đó chính là tham nhũng, quan liêu”. 

Đây cũng là bài học mà ông cha ta đã truyền lại cho con cháu. Trần Quốc Tuấn đã 

từng nói: “để dân khinh là mất nước”. 

Chính vì những lý do đó, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã trở 

thành một yêu cầu bức xúc của toàn xã hội, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng 

hợp của cả hệ thống chính trị. Ngay từ Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII 
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và các lần Đại hội Đảng sau này, Đảng ta đã chỉ ra tham nhũng là một trong bốn 

nguy cơ dẫn đến sự tồn vong của chế độ, làm tụt hậu xa hơn về kinh tế. Đảng và 

Nhà nước đã đề ra nhiều biện pháp bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm phòng 

ngừa và xử lý tình trạng tham nhũng; tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình hình 

tham nhũng vẫn còn phức tạp, tồn tại ở nhiều cấp, nhiều ngành và chưa được đẩy 

lùi, nhưng công tác đấu tranh phát hiện tham nhũng lại giảm dần qua các năm [47], 

điều này chỉ ra một thực tế rằng công tác phòng ngừa, đấu tranh với vấn nạn tham 

nhũng vẫn còn những hạn chế, việc sử dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn tình 

trạng tham nhũng vẫn chưa hiệu quả, mà cụ thể là việc sử dụng các biện pháp hành 

chính nhằm phòng ngừa tham nhũng vẫn chưa được các cơ quan quản lý hành chính 

Nhà nước nhận thức và áp dụng một cách đồng bộ, khả thi, thiết thực trên thực tế. 

Việc áp dụng các biện pháp hành chính nặng về hình thức, văn bản, chế tài không 

đủ mạnh nên chưa có tác dụng rõ rệt, thậm chí mờ nhạt so với các biện pháp khác 

như dân sự, hình sự. 

Đối với tỉnh Quảng Nam – một địa phương còn nhiều khó khăn, được xem là 

một tỉnh nghèo của đất nước, nguồn thu eo hẹp, đời sống kinh tế - xã hội của nhân 

dân còn nhiều khó khăn, chủ yếu còn dựa vào phân bổ ngân sách của Trung ương, 

cũng giống như mặt bằng chung của đất nước, tình trạng tham nhũng vẫn còn 

những phức tạp, công tác PCTN bằng các biện pháp hành chính tuy có những bước 

chuyển biến nhưng chưa thật rõ nét; vì vậy, nghiên cứu đề tài “Các biện pháp hành 

chính phòng, chống tham nhũng từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” mang tính cấp thiết. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Trong khoa học pháp lý, đã có một số tác giả thực hiện đề tài có liên quan đến 

PCTN dưới nhiều cấp độ, từ luận án tiến sỹ đến luận văn thạc sỹ luật học. Nhiều 

công trình khoa học đã đề cập đến thực trạng tham nhũng, các giải pháp PCTN, việc 

thực hiện pháp luật về PCTN và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

PCTN. Có thể kể đến một số công trình sau: 

2.1 Các luận án Tiến sỹ Luật học: “Tình hình, nguyên nhân và các và các biện 

pháp đấu tranh phòng, chống các tội tham nhũng” của Nghiên cứu sinh Trần Công 
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Phàn; “Tham nhũng trong Chính Phủ Việt Nam: biểu hiện và cách khắc phục” của 

Nghiên cứu sinh Lê Trung Kiên; “Hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân trong 

đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng ở Việt Nam” của Nghiên cứu sinh 

Nguyễn Hải Phong… 

2.2 Luận văn Thạc sỹ Luật học “Tổ chức và hoạt động của cơ quan PCTN ở 

Việt Nam” của tác giả Ngô Kiều Dâng, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 

2014. Luận văn đã nghiên cứu tổng quan mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ 

quan PCTN ở Việt Nam, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, từ đó chỉ ra phương 

hướng, giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao năng lực hiệu quả 

hoạt động của các cơ quan trong PCTN.  

2.3 Luận văn Thạc sỹ Luật học “PCTN từ phương diện giáo dục pháp luật đối 

với cán bộ, công chức bộ máy hành chính nhà nước”, Khoa Luật, Đại học Quốc gia 

Hà Nội năm 2014. Luận văn đã chỉ rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục pháp 

luật về PCTN đối với cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính, phương hướng 

khắc phục những hạn chế và hoàn thiện chế định này trong tương lai. 

Những đề tài được đề cập trên đây là nguồn tư liệu hết sức quý báu, góp phần 

đóng góp thêm lý luận và thực tiễn vào công tác PCTN; bên cạnh đó còn nhiều quan 

điểm, ý kiến của các học giả được đăng lên các báo, tạp chí, trang web chính 

thống… tuy nhiên đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu, có 

hệ thống về các biện pháp hành chính để PCTN từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống những 

vấn đề lý luận và thực tiễn về các biện pháp hành chính PCTN từ thực tiễn tỉnh 

Quảng Nam; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao 

hiệu quả công tác PCTN bằng các biện pháp hành chính, góp phần đấu tranh với 

vấn nạn tham nhũng đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và phức tạp hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Hệ thống hóa, phân tích, làm rõ thêm cơ sở lý luận, pháp lý và cơ sở thực tiễn 
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các biện pháp hành chính PCTN. 

Phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng và hiệu quả của các biện pháp hành 

chính trong công tác PCTN ở Quảng Nam; tìm ra được những ưu điểm, hạn chế, 

khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, vướng 

mắc đó. 

Đề xuất các quan điểm, giải pháp đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng 

các biện pháp hành chính PCTN tại thực tiễn tỉnh Quảng Nam. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

PCTN là một lĩnh vực có phạm vi nghiên cứu tương đối rộng, song dưới góc 

độ lý luận và pháp lý, luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu các biện pháp hành 

chính trong công tác PCTN; đánh giá thực trạng áp dụng và hiệu quả áp dụng các 

biện pháp hành chính trong công tác PCTN từ năm 2005 đến nay (10 năm Luật 

PCTN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2006); yêu cầu khách quan, chủ quan của 

địa phương; đề ra các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN 

bằng các biện pháp hành chính. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: Trong phạm vi địa bàn tỉnh Quảng Nam.  

Về thời gian: Từ năm 2005 đến năm 2015.  

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu  

5.1. Phương pháp luận 

 Luận văn nghiên cứu dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng, duy vật lịch sử. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn được được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

như: phân tích – tổng hợp; thống kê, so sánh. Cụ thể: 

Chương 1: Sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích – tổng hợp để làm rõ 

nội hàm các khái niệm, nội dung của đề tài. 

Chương 2: Sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê nhằm phân tích thực tế 
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phòng, chống tham nhũng bằng các biện pháp hành chính tại địa bàn tỉnh Quảng 

Nam, đồng thời sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh để thể hiện tính hiệu quả 

của các biện pháp này từ lý luận đến thực tiễn. 

Chương 3: Sử dụng phương pháp phân tích để đề xuất những kiến nghị nhằm 

hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng của các biện pháp phòng, chống tham 

nhũng bằng các biện pháp hành chính trong pháp luật thực định nói chung và thực 

tiễn địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Luận văn góp phần bổ sung, làm rõ thêm lý luận về PCTN nói chung, các biện 

pháp hành chính PCTN nói riêng. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Luận văn này đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần đổi mới, nâng 

cao hiệu quả áp dụng các biện pháp hành chính đối với công tác PCTN tại địa bàn 

tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới và đóng góp thêm một tài liệu nghiên cứu cho 

hoạt động nghiên cứu khoa học về luật học nói chung và chuyên ngành luật hành 

chính nói riêng. 

7.  Cơ cấu của luận văn 

Ngoài mục lục, mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của 

Luận văn gồm 3 chương như sau: 

Chương 1: Lý luận về các biện pháp hành chính PCTN 

Chương 2: Thực trạng biện pháp hành chính PCTN tại tỉnh Quảng Nam 

Chương 3: Giải pháp bảo đảm biện pháp hành chính PCTN từ thực tiễn tỉnh 

Quảng Nam. 
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CHƢƠNG 1 

LÝ LUẬN VỀ CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 

1.1. Khái quát chung về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng 

1.1.1. Quan niệm về tham nhũng 

1.1.1.1. Khái niệm tham nhũng 

Theo Từ điển Tiếng Việt, tham nhũng là lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu 

nhân dân lấy của.. Tài liệu hướng dẫn của Liên hiệp quốc về cuộc đấu tranh quốc tế 

chống tham nhũng (năm 1969) định nghĩa tham nhũng là sự lợi dụng quyền lực nhà 

nước để trục lợi riêng. Tổ chức Minh bạch quốc tế lại cho rằng tham nhũng là lạm 

dụng quyền lực được giao phó cho mục đích cá nhân [53]. Tuy nhiên, trong khoa 

học pháp lý, những định nghĩa này quá đơn giản và chung chung, chưa phản ánh hết 

các dấu hiệu đặc trưng của tham nhũng. Vì tham nhũng không chỉ xảy ra bằng việc 

gây khó dễ, đối tượng chịu tác động không chỉ là nhân dân, tham nhũng có thể diễn 

ra dưới nhiều hình thức và trong nhiều hoạt động, lĩnh vực như kinh tế, chính trị, 

hành chính, giáo dục…Bên cạnh đó, đối tượng mà chủ thể tham nhũng hướng tới 

không đơn giản chỉ là lợi ích của cải vật chất mà đó có thể là lời hứa hẹn về sự 

thăng tiến trong công việc, một sự bảo đảm nếu hành vi tham nhũng đó bị phát 

giác… 

Theo World Bank [48], tham nhũng có thể được xác định
 
là những hành vi 

liên quan liên quan đến việc chào mời, cho, hoặc nhận gạ gẫm một thứ gì đó có giá 

trị nhằm tác động tới hành động của một công chức nhà nước trong quá trình mua 

sắm hoặc soạn thảo hợp đồng, hoạt động mua sắm sai nguyên tắc…định nghĩa này 

chủ yếu được tiếp cận dưới góc độ tài chính như chỉ tập trung vào những vấn đề có 

liên quan nhiều nhất tới các chính sách và quy trình của tổ chức tài chính này như 

các khoản vay, đấu thầu, mua sắm…mà không có một cái nhìn bao quát toàn diện 

trên các khía cạnh khác như khía cạnh văn hóa chính trị tham nhũng. Do đó đã làm 

thu hẹp đi ngoại diên của định nghĩa về tham nhũng. Bởi vì tham nhũng có thể xảy 
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ra ở bất cứ lĩnh vực nào, không phân biệt cấu trúc chính trị hay trình độ kinh tế - xã 

hội của một nước.  

Đối với pháp luật Việt Nam, đặc biệt là Luật PCTN 2005 (đã được sửa đổi 

vào năm 2007, 2012), ngay tại Điều 1 đã định nghĩa: “tham nhũng là hành vi của 

người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”. Về khái 

niệm, người có chức vụ, quyền hạn, ngay trong Luật này, tại khoản 3, điều 1 cũng 

đã có sự giải thích bằng phương pháp liệt kê. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, 

phương pháp liệt kê thường được sử dụng đối với những định nghĩa có ngoại diên 

hẹp vì sẽ giúp bao hàm được tất cả những thành tố phụ thuộc định nghĩa đó. Đối với 

khái niệm “người có chức vụ, quyền hạn”, đây là một khái niệm không dễ dàng 

hiểu rõ và tường tận, vì thế, nếu sử dụng định nghĩa liệt kê ở đây sẽ khó bao quát 

được tất cả các yếu tố thuộc ngoại diên của khái niệm này. Nhất là khi khái niệm 

này lại được dùng trong định nghĩa “tham nhũng”, một định nghĩa còn nhiều tranh 

cãi. Nên chăng dùng phương pháp diễn giải sẽ hợp lý và toàn diện hơn? 

Bên cạnh đó, nếu người có chức vụ, quyền hạn lạm dụng chứ không lợi dụng 

chức vụ quyền hạn thì có cấu thành tội tham nhũng không? Bởi vì khái niệm và hành 

vi của hai khái niệm “lạm dụng” và “lợi dụng” không hoàn toàn giống nhau. Theo 

định nghĩa của Từ điển pháp luật Hình sự: “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ là 

hành vi vượt quá quyền hạn làm trái công vụ được giao của người có chức vụ, quyền 

hạn. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ là trường hợp đặc biệt của tội lợi dụng 

chức vụ và quyền hạn. Xét về bản chất, lạm quyền cũng là lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn nhưng có điểm khác là chủ thể đã vượt quá quyền hạn của mình, hoặc nói cách 

khác, chủ thể đã thực hiện việc làm không thuộc thẩm quyền, và nội dung việc làm đó 

là sai” [21]. Từ đó có thể đưa ra nhận xét: trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn, nội dung việc làm của chủ thể là sai nhưng việc làm đó thuộc phạm vi và chức 

trách của chủ thể. Do đó, có thể thấy rằng trường hợp lạm dụng quyền hạn sẽ có tính 

nguy hiểm cao hơn. 

Từ những luận cứ và phân tích trên đây, có thể đưa ra khái niệm chung về 

tham nhũng như sau: “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ và quyền hạn 
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theo quy định của pháp luật đã lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ 

lợi, nhằm đạt được những lợi ích vật chất, tinh thần hay những lợi ích khác, cho 

bản thân hay cho người khác”. 

1.1.1.2. Nguyên nhân, tác hại của tham nhũng 

a. Nguyên nhân của tham nhũng 

Những năm qua cuộc đấu tranh tham nhũng của Đảng và Nhân dân ta diễn ra 

rất quyết liệt và đã thu được kết quả bước đầu song đến nay có thể nói nạn tham 

nhũng vẫn chưa được đẩy lùi một cách cơ bản. Tình hình vẫn diễn ra phức tạp, có 

nơi có chiều hướng gia tăng với những thủ đoạn hết sức tinh vi, có trường hợp câu 

kết, móc nối ngang dọc giữa các phần tử thoái hoá biến chất trong các cơ quan Nhà 

nước và ngoài xã hội, rất khó phát hiện làm cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng 

hết sức khó khăn. Tham nhũng có thể xuất phát từ các nguyên nhân: 

Thứ nhất, hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách ở nước ta còn nhiều kẽ hở. 

Thứ hai, do những sai lầm, khuyết điểm trong hoạt động của một số cơ quan 

Đảng và Nhà nước. 

Thứ ba, những yếu kém trong công tác tổ chức cán bộ do sự buông lỏng, yếu 

kém trong quản lý Nhà nước.
 

b. Tác hại của tham nhũng 

Một là, tác hại về chính trị 

Tham nhũng là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn 

lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, đối với sự nghiệp 

xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Công cuộc đổi mới đất nước một cách 

toàn diện đã mang đến cho đất nước ta thế và lực mới. Những điều chỉnh đúng đắn 

về chiến lược và sách lược đã phát huy tác dụng và tạo đà cho sự phát triển kinh tế - 

xã hội. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng lại là một trở lực lớn đối với quá trình này. 

Quan điểm và tư duy đổi mới cùng với cơ chế, pháp luật đúng đắn, phù hợp đã bị tệ 

tham nhũng làm cho méo mó. Đối tượng tham nhũng đã lợi dụng sự thông thoáng 

của cơ chế, chính sách để thực hiện hành vi tham nhũng. Kẻ tham nhũng lợi dụng 

yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và các biện pháp khác để dọa dẫm, đòi hối lộ 
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của đối tượng bị thanh tra, kiểm tra. Cơ chế, chính sách trở thành công cụ để thực 

hiện những lợi ích cá nhân. 

Hai là, tác hại về mặt kinh tế 

Tham nhũng gây tổn hại to lớn về mặt kinh tế cho sự phát triển xã hội kéo lùi 

sự phát triển tuỳ theo quy mô và mức độ gây hại của nó. Ở nước ta, trong thời gian 

qua, nạn tham nhũng diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gây thiệt 

hại lớn đến tài sản của Nhà nước, tiền của, thời gian, công sức của nhân dân. Hàng 

loạt vụ tham nhũng lớn, nghiêm trọng đã bị phát hiện như: vụ Dệt Nam Định, vụ 

Tamexco, vụ EPCO Minh Phụng, vụ Mường Tè, vụ Lã Thị Kim Oanh, vụ việc ăn 

hối lộ trong đường dây chạy Quota dệt may, vụ điện kế điện tử tại Thành phố Hồ 

Chí Minh… giá trị tài sản bị thiệt hại, bị thất thoát liên quan tới tham nhũng của 

mỗi vụ lên tới hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn tỉ đồng. Đó là những 

con số lớn và đáng lo ngại so với số thu ngân sách hằng năm của nước ta. Trong 

điều kiện một nước đang phát triển, mọi nguồn lực cần phải huy động tối đa cho sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời phải nỗ lực cho việc xóa đói, giảm 

nghèo và thực hiện các chính sách xã hội khác thì việc lãng phí, thất thoát tài sản, 

tiền của, thời gian, công sức do tham nhũng cần được coi là tội ác phải đấu tranh và 

xử lý mạnh mẽ [57]. 

Ba là, tác hại về xã hội 

Tham nhũng xâm phạm, thậm chí làm thay đổi, đảo lộn những chuẩn mực đạo 

đức xã hội, tha hóa đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Trước những lợi ích bất 

chính đã hoặc sẽ có được khi thực hiện hành vi tham nhũng, nhiều cán bộ, công 

chức đã không giữ được phẩm chất đạo đức của người cán bộ cách mạng. Cán bộ, 

công chức khi thực hiện hành vi tham nhũng đã không còn làm việc vì mục đích 

phục vụ sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhân dân mà hướng tới việc thu được các lợi 

ích bất chính, bất chấp việc vi phạm pháp luật, làm trái công vụ, trái lương tâm, đạo 

đức nghề nghiệp. Điều đáng báo động là một số cán bộ, công chức coi việc tham 

nhũng trở thành bình thường. Đó chính là biểu hiện của sự suy thoái, xuống cấp về 

đạo đức một cách nghiêm trọng. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo 
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đức, lối sống thể hiện trước hết ở tư tưởng hưởng thụ, quá coi trọng đồng tiền, tư 

tưởng vụ lợi, làm giàu bất chính… Những tư tưởng này đang làm suy thoái một bộ 

phận cán bộ có chức, có quyền. Xuất phát từ những tâm lí này mà một số cán bộ, 

đảng viên đã lợi dụng công việc, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để đòi hối lộ, tham 

ô tài sản. Đặc biệt là những cán bộ công tác trong các lĩnh vực tài chính, tiền tệ, cấp 

phát vốn, thanh tra, kiểm toán cũng như các lĩnh vực có liên quan đến nguồn vốn 

ngân sách hay vốn tài trợ, vốn vay ưu đãi… 

Như vậy tác hại của tham nhũng là vô cùng lớn và đặc biệt nguy hiểm đối với 

tất cả các quốc gia. Tham nhũng đã trở thành “quốc tế nạn” là một trong những vấn 

đề toàn cầu mà tất cả các quốc gia đều có trách nhiệm cùng tham gia giải quyết. 

1.1.2. Phòng, chống tham nhũng 

1.1.2.1. Quan niệm về phòng, chống tham nhũng 

Với đặc thù về mặt chính trị ở Việt Nam, quan niệm về PCTN luôn gắn chặt 

với những tư tưởng, chủ trương, chính sách của Đảng. Nghị quyết số 14-NQ/TW 

của Bộ Chính trị ngày 15-5-1996 nêu rõ: “Đấu tranh chống tham nhũng là một bộ 

phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng 

và nhân dân ta hiện nay”. Thiết thực hơn, Hội nghị Trung ương 3 khóa X ban hành 

Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng 

phí”, xác định rõ mục tiêu của công tác PCTN, lãng phí là ngăn chặn, từng bước 

đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định 

chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, 

Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính. 

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại 

hội XII của Đảng đã xác định: "Đẩy mạnh đấu tranh PCTN, lãng phí là nhiệm vụ 

thường xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài. Các 

cấp ủy Đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hệ thống 

chính trị phải kiên quyết PCTN, lãng phí; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra 

tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng 

phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, 
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ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí". 

Như vậy có thể khẳng định PCTN là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và là 

quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị trong điều kiện và hoàn cảnh hiện nay. 

1.1.2.2. Các loại biện pháp phòng, chống tham nhũng 

Tại Việt Nam, do những điều kiện về chính trị, kinh tế, xã hội,… có điểm khác 

biệt so với các nước trên thế giới cho nên muốn phòng chống tham nhũng ở Việt 

Nam cũng cần có những giải pháp riêng để cải thiện tình hình, ngăn chặn những ảnh 

hưởng mà tham nhũng gây ra.  

Qua phân tích một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng tham nhũng, đồng thời 

nếu xét về đối tượng, thủ đoạn của hành vi tham nhũng, rõ ràng là nếu PCTN bằng 

các biện pháp đơn lẻ thì ắt hẳn sẽ không hiệu quả. Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 

15/5/1996 của Bộ Chính trị đã khẳng định: công cuộc PCTN đòi hỏi phải có sự kết 

hợp thống nhất, thực hiện đồng bộ giữa những biện pháp mang tính cấp bách với 

những giải pháp mang tính chiến lược; giữa những biện pháp mang tính trừng trị 

với những biện pháp mang tính ngăn ngừa trong sự huy động và phối hợp chặt chẽ 

mọi lực lượng đấu tranh chống tham nhũng; lấy phòng ngừa làm trọng tâm, trọng 

điểm, trong đó lấy giáo dục làm cơ sở, lấy pháp chế làm đảm bảo kết hợp nhiều biện 

pháp khác như biện pháp dân sự, hình sự… 

Đồng quan điểm với các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới, các giải 

pháp phòng ngừa tham nhũng luôn được chú trọng hơn cả vì tính tiết kiệm và hiệu 

quả nhất. Phòng ngừa tham nhũng có thể được thực hiện bằng nhiều cách thức, song 

tựu trung đều nhằm vào một mục tiêu cơ bản là làm cho mọi chủ thể trong xã hôi, 

đặc biệt là những người thực thi quyền lực công không thể tham nhũng, không dám 

tham nhũng và không cần tham nhũng. Để đạt được những mục tiêu này, những 

cách thức được sử dụng phổ biến nhất là: 

(i) Chú trọng giáo dục về PCTN, trong đó đặc biệt là giáo dục đạo đức cho 

công chức. 

(ii) Hoàn thiện hệ thống pháp luật về PCTN. 

(iii) Thực hiện công khai, minh bạch, phân cấp và kiểm soát lẫn nhau trong 
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hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

(iv) Phòng ngừa sự xung đột giữa lợi ích chung và lợi ích riêng. 

(v) Xây dựng và thực hiện các cơ chế kiểm soát thu nhập của công chức. 

(vi) Xây dựng và thực hiện các cơ chế kiểm tra, kiểm toán, thanh tra. 

(vii) Trả lương thích đáng cho công chức 

(viii) Xây dựng hệ thống các cơ quan chuyên trách PCTN [20, tr.69]. 

1.1.2.3. Vai trò của phòng, chống tham nhũng 

Thứ nhất, PCTN góp phần bảo vệ chế độ, xây dựng Nhà nước pháp quyền 

Hoạt động PCTN luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm đặc biệt. Trong 

những năm gần đây, hoạt động PCTN ở Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng 

khích lệ, tuy nhiên kết quả của hoạt động này vẫn chưa được như mong muốn. Tham 

nhũng vẫn được coi là “quốc nạn” của đất nước, là một trong những nguy cơ đe dọa 

sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam [3]. Như vậy, PCTN không chỉ 

có mục đích đơn thuần là giảm tình hình vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm nói 

riêng mà còn có ý nghĩa quan trọng bảo vệ sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam. 

Thứ hai, PCTN góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước, nâng cao đời sống 

nhân dân 

Thiệt hại về vật chất do tham nhũng gây ra không chỉ là số lượng tài sản rất lớn 

của Nhà nước, tập thể và công dân bị các đối tượng tham nhũng chiếm đoạt mà còn 

bao gồm cả những thiệt hại vật chất do các đối tượng này làm thất thoát hoặc gây 

lãng phí. 

Những thiệt hại vật chất do các vụ tham nhũng gây ra là rất lớn, có vụ thiệt 

hại vật chất lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Nếu so sánh với mức thu ngân sách hàng 

năm của đất nước, mức chi hàng năm cho y tế, giáo dục hoặc cho an sinh xã hội, 

xoá đói, giảm nghèo… thì càng thấy rõ mức độ nghiêm trọng của những thiệt hại 

vật chất do tham nhũng gây ra. Tham nhũng làm hao tổn lớn nguồn lực kinh tế của 

quốc gia, làm chậm nhịp tăng trưởng của nền kinh tế, làm cho nền kinh tế đất nước 

rơi vào tình trạng tụt hậu ngày càng xa so với các nước trong khu vực và thế giới. 
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Vì vậy, để phát triển kinh tế nhanh và vững chắc, đồng thời không 

ngừng nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân cần thực hiện các biện 

pháp cần thiết để phòng ngừa và đấu tranh không khoan nhượng với tham 

nhũng. Việc tích cực PCTN có ý nhĩa quan trọng không chỉ đối với việc phát triển, 

tăng trưởng nền kinh tế mà còn có ý nghĩa to lớn, góp phần quan trọng trong việc 

cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Thứ ba, PCTN góp phần duy trì các giá trị đạo đức truyền thống, làm lành 

mạnh các quan hệ xã hội 

Với đặc điểm đặc trưng là được thực hiện bởi những người có chức vụ, quyền 

hạn và với mục đích vụ lợi, các hành vi tham nhũng không chỉ gây ra những thiệt 

hại lớn về kinh tế, tài sản cho nhà nước và xã hội mà nó còn làm tổn hại nghiêm 

trọng đến các giá trị đạo đức truyền thống, “làm vẩn đục” các quan hệ xã hội. Sự 

thiếu gương mẫu trong việc tuân thủ pháp luật của người có chức vụ, quyền hạn; 

sự tham lam, vụ lợi, “thu vén” cho lợi ích cá nhân của người có chức vụ quyền hạn; 

sự tha hoá nhân cách, lợi dụng, lạm dụng quyền hành làm trái pháp luật, chiếm đoạt 

tài sản của người có chức vụ quyền hạn - sự tham nhũng đã làm cho các giá trị đạo 

đức truyền thống bị chà đạp nghiêm trọng. Các giá trị đạo đức truyền thống của xã 

hội, của dân tộc như lòng nhân ái, đức hy sinh, tinh thần tương thân tương ái… 

không những không được đề cao mà ngày càng mai một. 

Để bảo vệ xã hội, bảo tồn và phát triển các giá trị đạo đức, văn hoá truyền 

thống thì Nhà nước, mỗi người dân và toàn xã hội cần đồng lòng, chung sức 

đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi tham nhũng và tội phạm về tham 

nhũng. Việc phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng chính là hoạt động góp 

phần duy trì các giá trị đạo đức truyền thống và làm lành mạnh các quan hệ xã hội. 

Thứ tư, PCTN góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ và pháp 

luật 

Đấu tranh PCTN là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với sự 

sống còn của chế độ, hạnh phúc của nhân dân và tương lai của dân tộc. Đây là 

cuộc chiến đầy gian khó và phức tạp nhằm chống lại những thói hư, tật xấu đang 
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tiềm ẩn trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức - những người được nhà nước và 

nhân dân trao quyền ở các cơ quan từ trung ương đến địa phương. Cuộc đấu tranh 

chống tham nhũng chỉ có thể giành được thắng lợi như mong muốn khi có sự 

kiên quyết trong chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, của chính quyền cũng như sự hưởng 

ứng, tham gia tích cực của mỗi công dân. Ngoài ra, cần lưu ý rằng, hai thành tố hợp 

thành nội dung của cuộc đấu tranh này là phòng và chống tham nhũng. Việc 

“phòng” và “chống” tham những là hai hoạt động khác nhau nhưng có quan hệ tác 

động qua lại lẫn nhau. Phương châm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta là lấy phòng 

ngừa là chính nhưng đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng. Để phòng ngừa 

tham nhũng, các cơ quan, tổ chức cần thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm pháp luật về PCTN, 

cổ vũ động viên mọi tầng lớp nhân dân phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng. 

Trong phạm vi quyền hạn của mình, các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức phải thường xuyên nhắc nhở, giáo dục cán bộ đồng thời xử lý 

nghiêm minh các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, bảo vệ người tố 

giác… Điều đó góp phần quan trọng trong công tác PCTN và đồng thời củng cố 

lòng tin của cán bộ, công chức cũng như của toàn dân đối với cơ quan, tổ chức và 

pháp luật. 

1.2. Các biện pháp hành chính phòng, chống tham nhũng  

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm các biện pháp hành chính phòng, chống tham 

nhũng và mối quan hệ với biện pháp dân sự, hình sự 

1.2.1.1. Khái niệm 

Các biện pháp hành chính phòng, chống tham nhũng là các biện pháp do luật 

hành chính quy định (không bao gồm các chế tài dân sự, hình sự), được cụ thể hóa 

trong Luật PCTN, bao gồm: 

Thứ nhất, nhóm các biện pháp phòng ngừa 

Phòng ngừa tham nhũng là biện pháp do các cơ quan hành chính nhà nước 

hoặc người có thẩm quyền áp dụng nhằm phòng ngừa tham nhũng có thể xảy ra 

hoặc hạn chế những thiệt hại do tham nhũng gây ra. Những biện pháp phòng ngừa 
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gồm: công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng 

và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc 

đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên 

chức; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; chế độ trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; cải cách hành 

chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán nhằm phòng ngừa 

tham nhũng. 

Thứ hai, nhóm các biện pháp phát hiện tham nhũng: phát hiện tham nhũng là 

việc tìm ra vụ việc tham nhũng và có biện pháp kịp thời để hạn chế thiệt hại xảy 

ra, đồng thời xác định mức độ trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, có 

hình thức xử lý thích đáng và nghiêm minh. Việc phát hiện tham nhũng đòi hỏi 

sự nỗ lực của mọi cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các cơ quan có chức năng thanh 

tra, điều tra, giám sát, kiểm sát cũng như sự tham gia tích cực của công dân. Luật 

PCTN quy định việc phát hiện tham nhũng thông qua ba hoạt động chủ yếu:  

công tác kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước; hoạt động thanh tra, kiểm 

tra, giám sát, kiểm toán; tố cáo của công dân. 

Thứ ba, các biện pháp xử lý tham nhũng: Xử lý tham nhũng, trong đó có xử lý 

người có hành vi tham nhũng và xử lý tài sản tham nhũng là vấn đề quan trọng, là 

khâu cuối cùng trong quá trình đấu tranh với một hành vi hay vụ việc tham nhũng. 

Xử lý tham nhũng thể hiện rõ nét quan điểm và thái độ của nhà nước cũng như phản 

ứng của xã hội đối với tham nhũng. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, về cơ bản, pháp 

luật nước ta đã có những quy định khá đầy đủ, chặt chẽ về việc xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật nói chung và tham nhũng nói riêng, bao gồm xử lý người có hành vi 

tham nhũng (không bao gồm xử lý hình sự) và xử lý tài sản tham nhũng. 

1.2.1.2. Mối quan hệ giữa biện pháp hành chính với các biện pháp dân sự, 

hình sự trong phòng, chống tham nhũng 

Các biện pháp hành chính và các biện pháp dân sự, biện pháp hình sự có quan 

hệ rất chặt chẽ trong đấu tranh PCTN. 

Thứ nhất, trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng [42] 
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Thu hồi tài sản tham nhũng là một trong những biện pháp đấu tranh chống 

tham nhũng có hiệu quả. Từ lâu Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đề ra các giải 

pháp nhằm thu hồi nhanh chóng các tài sản của Nhà nước, tổ chức, công dân do tội 

phạm tham nhũng chiếm đoạt. Nhà nước đã xây dựng và ban hành các quy định 

pháp luật; bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc thực thi các biện pháp thu hồi tài sản do 

phạm tội mà có nói chung, tài sản tham nhũng nói riêng. Xác định nguyên tắc chỉ 

đạo “tài sản bị chiếm đoạt do hành vi tham nhũng phải được thu hồi, tài sản do tham 

nhũng mà có phải bị tịch thu”. Theo quy định của Điều 70, 71 Luật PCTN thì các 

biện pháp tịch thu, thu hồi tài sản tham nhũng bao gồm các biện pháp hình sự, các 

biện pháp hành chính, kinh tế và dân sự khác.  

- Các biện pháp hình sự: các biện pháp xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng do 

phạm tội mà có được quy định cụ thể, trực tiếp trong BLHS năm 1999. Theo quy 

định tại Điều 28 BLHS, thì việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có trước hết được 

thực hiện bằng việc áp dụng các hình phạt là: Phạt tiền (hình phạt chính), tịch thu 

tài sản (hình phạt bổ sung) và phạt tiền (hình phạt bổ sung khi không áp dụng là 

hình phạt chính). 

- Các biện pháp có tính chất hành chính, dân sự: tại Chương VI BLHS quy 

định các biện pháp tư pháp; Điều 41 quy định “Việc tịch thu, sung quỹ nhà nước 

được áp dụng đối với: công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội; vật hoặc tiền 

do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác những thứ ấy mà có”. Theo quy định nêu 

trên, việc tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm là những biện pháp có 

tính chất hành chính, dân sự, nhưng do Tòa án quyết định trong vụ án hình sự.  

Ở khía cạnh này, vai trò của biện pháp hành chính dường như mờ nhạt hơn so 

với hai biện pháp còn lại. 

Thứ hai, đối với việc phòng ngừa hành vi tham nhũng. Nếu các biện pháp hình 

sự mang tính răn đe để điều chỉnh hành vi của chủ thể có ý định tham nhũng; biện 

pháp dân sự tạo hành lang pháp lý về quyền yêu cầu bảo vệ quyền sở quyền sở hữu, 

quyền đòi lại tài sản, trong đó có tài sản của tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước do 

tội phạm tham nhũng chiếm đoạt, đánh trúng tâm lý thiệt hại tài sản của chủ thể 
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tham nhũng thì biện pháp hành chính lại mang ý nghĩa ngăn ngừa ngay từ đầu, điều 

chỉnh tư tưởng, ý định tham nhũng của đội ngũ cán bộ, công chức bằng giáo dục, 

tuyên truyền pháp luật, dùng sức mạnh đạo đức công vụ, đạo đức của người sử dụng 

quyền lực nhà nước để ngăn ngừa tham nhũng. 

Thứ ba, về xử lý hành vi tham nhũng. Cả hai biện pháp hành chính và hình sự 

đều điều chỉnh về vi phạm pháp luật về tham nhũng, nhưng tùy vào mức độ và tính 

chất nguy hiểm mà có chế tài thích hợp. Đối tượng có thể bị xử lý liên quan đến 

việc thực hiện quy định của pháp luật về PCTN rất đa dạng. Tuy nhiên, đối với cán 

bộ, công chức, viên chức (là nhóm chủ yếu trong số những người có chức vụ, quyền 

hạn) thì hình thức xử lý phổ biến đối với họ (nếu chưa đến mức xử lý hình sự) là 

việc áp dụng các hình thức kỷ luật bao gồm: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, 

hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc. 

Nếu hành vi vi phạm đến mức độ nguy hiểm cao gây thiệt hại lớn về tiền và tài 

sản của Nhà nước thì họ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo phần các tội phạm về 

tham nhũng (bao gồm 7 tội danh) sẽ bị truy cứu về tội danh khác mà thông thường 

là tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285 của Bộ luật hình sự năm 

1999). 

Luật PCTN đã có những quy định nghiêm khắc hơn về hậu quả pháp lý đối 

với người có hành vi tham nhũng, cụ thể ở hai điểm sau đây: “Người có hành vi 

tham nhũng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật; truy cứu 

trách nhiệm hình sự; trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và bản án, 

quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc thôi việc; đối với đại biểu Quốc 

hội, đại biểu hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại 

biểu hội đồng nhân dân” (Điều 69). 

1.2.1.3. Đặc điểm các biện pháp hành chính phòng, chống tham nhũng 

Thứ nhất, các biện pháp hành chính PCTN phù hợp với đường lối, chính sách 

của Đảng. Đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo đất nước với phương 

châm “tuyệt đối, toàn diện”, pháp luật được ban hành đều dựa trên định hướng của 

Đảng. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Đảng là lực lượng tiên phong trong công 
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tác PCTN (Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về PCTN là đồng chí Tổng Bí thư và Ban 

Nội chính Trung ương của Đảng là cơ quan thường trực tham mưu, theo dõi công 

tác này). 

Thứ hai, các biện pháp hành chính PCTN có tính đa dạng, thích hợp để tác 

động lên những đối tượng khác nhau. Tham nhũng ở nước ta là một hiện tượng 

phức tạp, chồng chéo bởi những mối quan hệ “quyền lực công” và liên quan đến 

những người có chức vụ, quyền hạn; số lượng người có chức vụ, quyền hạn khá 

đông và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, vì vậy các biện pháp hành chính phải đa 

dạng để hướng tới nhiều đối tượng khác nhau, không chỉ với những người có chức 

vụ, quyền hạn mà còn cả những thành phần khác trong xã hội. 

Thứ ba, các biện pháp hành chính PCTN có tính mềm dẻo, linh hoạt và sáng 

tạo. Hiện nay, tình hình tham nhũng ở nước ta vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở 

nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực với mức độ phổ biến, tính chất rất nghiêm 

trọng và chưa bị đẩy lùi [37], và trong tương lai, tham nhũng có thể bị biến tướng 

và “ngụy trang” bằng những hình thức khác nhau tương tự “lợi ích nhóm”, vì thế, 

các biện pháp hành chính PCTN cũng phải được điều chỉnh với tính mềm dẻo, linh 

hoạt, sáng tạo để phù hợp trong hoàn cảnh mới. 

1.2.2. Nội dung các biện pháp hành chính phòng, chống tham nhũng 

1.2.2.1. Biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

Thứ nhất, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Đây là biện pháp quan trọng đầu tiên để phòng ngừa tham nhũng. Công khai, 

minh bạch sẽ tạo điều kiện để người dân cũng như toàn xã hội tham gia giám sát 

hoạt động của các cơ quan nhà nước. Với việc công khai minh bạch trong hoạt động 

tại các cơ quan nhà nước, người dân sẽ dễ dàng nhận biết được các quyền và nghĩa 

vụ của mình để chủ động thực hiện theo các quy định của pháp luật cũng như đòi 

hỏi cơ quan Nhà nước và các cán bộ, công chức nhà nước thực hiện các quy định 

đó. Công khai, minh bạch sẽ làm cho công chức nhà nước có ý thức hơn trong việc 

thực hiện chức trách, công vụ của mình theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền mà 
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pháp luật quy định, bởi mọi hành vi vi phạm, phiền hà, sách nhiễu hay lợi dụng 

chức trách để tư lợi đều có thể bị phát hiện và xử lý.  

Luật PCTN đưa ra các nguyên tắc cũng như thể chế hoá để bảo đảm cho việc 

thực hiện các nguyên tắc đó. Bên cạnh đó Luật PCTN quy định công khai, minh 

bạch trong một số lĩnh vực hoạt động cụ thể, những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. 

Một là, nguyên tắc công khai 

 Luật PCTN quy định chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện chính 

sách, pháp luật phải được tiến hành công khai, minh bạch, bảo đảm công bằng, dân 

chủ. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động của mình, trừ nội dung 

thuộc bí mật nhà nước và những nội dung khác theo quy định của Chính phủ. 

Đây là một bước tiến rất lớn trong quá trình công khai hoá hoạt động của bộ 

máy nhà nước. Trước đây, Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998 cũng coi công 

khai là biện pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tham nhũng nhưng chỉ giới hạn 

trong phạm vi rất hẹp, đó là thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến giải 

quyết công việc của công dân. 

Hai là,  hình thức công khai 

Để công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Luật 

PCTN đã quy định 7 hình thức công khai [25], dựa trên những hình thức này, các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị phải lựa chọn sử dụng một hoặc một số hình thức phù hợp. 

Quy định cụ thể như vậy để tránh việc cơ quan, tổ chức đơn vị thực hiện công khai 

một cách hình thức, tuỳ tiện và né tránh công khai sự thật. 

Bên cạnh đó, Luật PCTN quy định về quyền yêu cầu cung cấp thông tin, bao 

gồm hai loại: quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và quyền yêu cầu cung cấp thông tin 

của cá nhân. Theo đó, cơ quan nhà nước, 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 hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị mình theo quy định của pháp luật.   
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Ngoài việc nêu nguyên tắc và cơ chế bảo đảm công khai, minh bạch trong 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị nói chung, Luật PCTN có những quy 

định cụ thể trong một số lĩnh vực mà thực tế cho thấy có xảy ra nhiều tham 

nhũng, gây thất thoát một lượng lớn tiền, tài sản của Nhà nước cũng như có 

nhiều sự phiền hà, sách nhiễu [25, tr.16-27]. 

Thứ hai, xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

Chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực quản lý luôn liên quan đến 

việc sử dụng tài sản, vốn và ngân sách nhà nước. Việc thực hiện một cách tuỳ tiện 

và trái phép các tiêu chuẩn, chế độ, định mức đó sẽ dẫn đến việc tài sản của Nhà 

nước bị thất thoát, tiền bạc hoặc những lợi ích vật chất rơi vào một số ít người, thực 

chất đó là sự hưởng lợi bất chính của những người có chức vụ, quyền hạn hoặc 

những người có quan hệ thân quen với người có chức vụ, quyền hạn. Đây chính là 

hành vi tham nhũng cần ngăn chặn. 

Luật PCTN đã đưa ra các quy định nhằm bảo đảm cho việc ban hành, chấp hành 

quy định từ việc xây dựng, thực hiện cũng như chế độ, trách nhiệm trong trường hợp 

để xảy ra vi phạm, đó là: 

- Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm: 

+ Xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; 

+ Công khai các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn về quyền lợi đối 

với từng loại chức danh trong cơ quan mình; 

+ Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; 

- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách nhà nước hướng dẫn áp dụng hoặc phối 

hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, ban hành và công khai các chế 

độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; 

- Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành các chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn trái pháp luật. 
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- Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và xử lý 

kịp thời hành vi vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. 

- Người có hành vi vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phải 

bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Người cho phép sử dụng vượt chế độ, định mức, tiêu chuẩn phải bồi thường 

phần giá trị mà mình cho phép sử dụng vượt quá; người sử dụng vượt chế độ, định 

mức, tiêu chuẩn có trách nhiệm liên đới bồi thường phần giá trị được sử dụng vượt 

quá. 

- Người cho phép thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn chuyên môn - kỹ 

thuật thấp hơn mức quy định phải bồi thường phần giá trị mà mình cho phép sử 

dụng thấp hơn; người hưởng lợi từ việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

chuyên môn - kỹ thuật thấp hơn có trách nhiệm liên đới bồi thường phần giá trị 

được hưởng lợi [25, tr.28-29]. 

Thứ ba, xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển 

đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức 

Các nước trên thế giới mặc dù có chế độ chính trị khác nhau nhưng về cơ bản, 

việc thực hiện quyền lực công đều phải thông qua hoạt động công vụ của đội ngũ 

công chức. Vì vậy, để chống tham nhũng, không có cách gì tốt hơn là tăng cường 

kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước, cụ thể là tác động vào đội ngũ cán bộ, 

công chức và quá trình thực hiện công vụ. Ngoài ra, trong chừng mực nào đó, cần 

kiểm soát cả những quan hệ xã hội của họ, những quan hệ có nguy cơ bị lợi dụng và 

nảy sinh tham nhũng. Trên một quan niệm chung như vậy, Luật PCTN đã đưa ra 

nhiều giải pháp liên quan đến cán bộ, công chức như sau: 

Một là, xây dựng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức 

trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải 

làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, 

công chức, viên chức và từng lĩnh vực hoạt động công vụ, nhằm bảo đảm sự liêm 

chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. 



22 

Theo quy định của Luật PCTN, nội dung quy tắc ứng xử của cán bộ, công 

chức, viên chức bao gồm: 

+ Những điều cán bộ, công chức không được làm (thường gọi là những điều 

cấm) 

 Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc; 

 Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh 

nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, 

hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác…[25, tr.30-32]. 

Như vậy, có thể thấy trong những quy định nói trên có những việc mà bản 

thân cán bộ, công chức không được làm và cả những việc liên quan đến những 

người thân (vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột) của cán bộ, công chức, viên 

chức đó. 

Đó là những quy định cần thiết để ngăn ngừa những nguy cơ xảy ra tham 

nhũng và tăng cường tính liêm chính, bảo đảm sự công tâm của cán bộ, công chức, 

viên chức trong hoạt động công vụ. 

+ Nghĩa vụ báo cáo và xử lý báo cáo về dấu hiệu tham nhũng xảy ra trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

 Xung đột lợi ích có thể xuất hiện trong quá trình thực hiện khi một cán bộ, 

công chức, viên chức phát hiện thấy hành vi tham nhũng của đồng nghiệp, thậm chí 

của cấp trên. Nếu báo cáo với người có thẩm quyền thì có thể gây mất đoàn kết nội 

bộ hoặc cơ quan, đơn vị mình mất thành tích thi đua. Tuy nhiên, pháp luật đòi hỏi 

người cán bộ, công chức, viên chức phải lựa chọn lợi ích cao hơn đó là lợi ích của 

Nhà nước, của toàn xã hội và trong mọi trường hợp đều phải bảo đảm nguyên tắc 

“mọi hành vi tham nhũng đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, 

nghiêm minh”. Sự xung đột lợi ích này cũng xảy ra đối với người nhận được báo 

cáo về dấu hiệu tham nhũng xảy ra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và việc giải 
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quyết đúng pháp luật báo cáo đó chính là ứng xử một cách đúng đắn, là trách nhiệm 

của người cán bộ, công chức, viên chức. 

+ Quy định về tặng quà và nhận quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức 

Việc tặng quà và nhận quà tặng vốn là một phong tục, tập quán bình thường của 

người Á Đông nói chung và của người Việt Nam nói riêng, thể hiện tình cảm hay sự 

biết ơn trong các quan hệ xã hội. Tuy nhiên, phong tục này hiện nay đang có xu hướng 

bị lợi dụng để thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ. Để phòng ngừa tham nhũng thông 

qua thực hiện hành vi tặng quà và nhận quà tặng, Luật PCTN  chỉ đưa ra các quy định 

có tính nguyên tắc và giao cho Chính phủ quy định chi tiết việc tặng quà, nhận quà 

tặng và nộp lại quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều 40, Luật PCTN cũng đã quy định về việc tặng quà và nhận quà tặng của 

cán bộ, công chức, viên chức. 

Ngày 10-5-2007, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 64/2007/QĐ-

TTg ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.  

Một số hành vi bị nghiêm cấm trong việc nhận quà bao gồm: 

 Cơ quan, đơn vị và cá nhân tặng quà có liên quan đến hoạt động công vụ do 

mình hoặc người mà mình nhận thay chịu trách nhiệm giải quyết (trước, trong và 

sau khi thực hiện công vụ) hoặc thuộc phạm vi quản lý. 

 Quà tặng của các cơ quan, đơn vị và cá nhân mà việc tặng quà đó không rõ 

mục đích. 

 Việc tặng quà có mục đích liên quan đến các hành vi tham nhũng. 

- Hai là, xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp 

Để góp phần phòng ngừa tham nhũng, Luật PCTN quy định việc xây dựng quy 

tắc đạo đức nghề nghiệp đối với một số nghề đặc thù, hoạt động có tính chất độc lập 

như luật sư, kiểm toán viên. Mặc dù đây không phải là những người thuộc đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước nhưng cũng cần có 

những quy định về chuẩn mực đạo đức trong quá trình hành nghề cho phù hợp, nhằm 
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hướng tới một nền văn hoá phi tham nhũng trong toàn xã hội, cả trong khu vực công 

lẫn khu vực tư. 

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp là chuẩn mực xử sự phù hợp với đặc thù của 

từng nghề bảo đảm sự liêm chính, trung thực và trách nhiệm trong việc hành 

nghề. Luật phòng, chống tham nhũng quy định tổ chức xã hội - nghề nghiệp phối 

hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối 

với hội viên của mình theo quy định của pháp luật. 

- Ba là, vấn đề chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức 

Việc chuyển đổi vị trí công tác được coi là một giải pháp quan trọng nhằm 

ngăn ngừa hiện tượng cấu kết, móc nối hình thành “êkíp”, “đường dây” tiêu cực, 

tham nhũng. Điều 43, Luật PCTN quy định một số nguyên tắc chung về chuyển 

đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Để đảm bảo sự ổn định của 

quản lý và tính chất chuyên sâu của công việc, việc chuyển đổi chỉ là chuyển đổi 

về vị trí, mang tính chất địa lý, cơ học chứ không phải chuyển đổi về nội dung, 

tính chất công việc; đồng thời việc chuyển đổi chỉ thực hiện đối với một số vị trí 

quản lý tiền, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đây là một biện pháp mới trong công tác phòng, chống 

tham nhũng được nhiều nước áp dụng có hiệu quả. Cụ thể hoá quy định này, ngày 

27-10-2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định 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. 

Thứ tư, vấn đề minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức 

Luật PCTN đã quy định một cách khá toàn diện và đầy đủ những nội dung 

cơ bản nhất của một hệ thống minh bạch tài sản, bao gồm những vấn đề chính như 

sau: 

- Cán bộ, công chức phải kê khai tài sản hằng năm để tránh che giấu, tẩu tán 

tài sản tham nhũng; ngoài việc kê khai tài sản của bản thân, cán bộ, công chức còn 

phải kê khai tài sản của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên. Đối tượng tài sản 

phải kê khai được mở rộng hơn so với Pháp lệnh chống tham nhũng. 
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- Việc xác minh tài sản được tiến hành trong một số trường hợp nhất định. 

Đây là một điểm mới so với Pháp lệnh chống tham nhũng. Khi xem xét đề bạt, bổ 

nhiệm, bầu cử hoặc có hành vi tham nhũng thì thủ trưởng cơ quan tổ chức việc xác 

minh tài sản để xem cán bộ, công chức có kê khai trung thực hay không. 

- Bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản được công khai trong một 

số trường hợp nhất định theo yêu cầu và trên cơ sở quyết định của cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền. 

- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản sẽ phải chịu trách nhiệm kỷ luật nếu kê 

khai không trung thực, nếu là người ứng cử thì sẽ bị loại khỏi danh sách bầu cử, 

người được dự kiến bổ nhiệm, phê chuẩn thì sẽ không được bổ nhiệm, phê chuẩn 

vào chức vụ dự kiến. 

Luật PCTN còn quy định việc xác minh tài sản là để đánh giá về tính trung 

thực của việc kê khai, góp phần đánh giá cán bộ, công chức hoặc người tham gia 

ứng cử vào các cơ quan quyền lực để bảo đảm bộ máy nhà nước có một đội ngũ cán 

bộ trung thực, liêm chính, không tham nhũng. Qua xác minh, nếu người bị kết luận 

là không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà 

bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật sau: khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc 

lương; hạ ngạch. Đối với người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực là người 

ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, người dự kiến được bầu, phê 

chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại hội của tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, người dự kiến được phê chuẩn, bổ nhiệm thì bị xử lý như: bị xoá tên 

khỏi danh sách người ứng cử, không được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm. 

Thứ năm, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi 

để xảy ra tham nhũng 

Luật PCTN đã khẳng định lại nguyên tắc: “Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách” [25, tr.41]. Trên cơ sở nguyên tắc 

chung như trên, Luật cũng quy định tuỳ từng trường hợp cụ thể mà xác định mức độ 

trách nhiệm khác nhau của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, 
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tổ chức, đơn vị, có trường hợp họ phải chịu trách nhiệm trực tiếp, có trường hợp thì 

liên đới chịu trách nhiệm. 

Mặc dù đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đối 

với việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do họ phụ 

trách nhưng do tính chất phức tạp của tệ nạn tham nhũng cho nên  Luật 

PCTN cũng quy định việc loại trừ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong những trường hợp bất khả kháng, những hành vi tham nhũng 

vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của người lãnh đạo quản lý, trường hợp họ 

không thể biết được hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn 

chặn hành vi tham nhũng. 

Cụ thể hóa những quy định của Luật PCTN, ngày 22-9-2006, Chính phủ đã 

ban hành Nghị định số 107/2006/NĐ-CP 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 này quy định mức độ của vụ, việc 

tham nhũng làm căn cứ để xác định trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Thứ sáu, cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức 

thanh toán nhằm phòng ngừa tham nhũng 

Cải cách hành chính là công việc có tính chất thường xuyên, lâu dài, l iên tục 

với mục tiêu xây dựng một nền hành chính trong sạch, hiện đại, hoạt động có hiệu 

quả, hiệu lực và thể hiện tính phục vụ. Cải cách hành chính bao gồm rất nhiều nội 

dung phong phú và toàn diện, từ cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, quản lý và sử 

dụng cán bộ công chức, quản lý tài chính công... 

Luật PCTN chỉ đề cập đến một số khâu quan trọng cần lưu ý trong quá trình 

tiến hành cải cách hành chính để góp phần phòng ngừa tham nhũng. Trong đó có 

nội dung Nhà nước thực hiện cải cách hành chính nhằm tăng cường tính độc lập và 

tự chịu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh việc phân cấp quản lý 

nhà nước giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương; 

phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan nhà nước; công khai, đơn giản 
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hoá và hoàn thiện thủ tục hành chính; quy định cụ thể trách nhiệm của từng chức 

danh trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Thực hiện quy định này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 53/2007/NQ-

CP ngày 7-1-2007 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoáng X về đẩy 

mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước 

đặt ra yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh công tác rà soát thủ tục hành 

chính để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp; công 

khai các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” 

trong việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp đến cấp xã, áp dụng 

tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào quản lý hành chính. 

Luật PCTN cũng quy định có tính chất định hướng cho các cơ quan nhà nước 

áp dụng khoa học - công nghệ trong quản lý nhằm giảm bớt cơ hội và nguy cơ xảy 

ra tham nhũng, nhất là việc tiếp xúc trực tiếp giữa người quản lý và người bị quản 

lý trong những trường hợp không cần thiết. Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thường xuyên cải tiến công tác, tăng cường áp dụng khoa học - công nghệ trong 

hoạt động của mình, tạo thuận lợi để công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng 

dẫn trình tự, thủ tục giải quyết công việc để cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chủ 

động thực hiện mà không phải trực tiếp tiếp xúc với cán bộ, công chức, viên chức. 

Một giải pháp phòng ngừa tham nhũng quan trọng nữa mà Luật PCTN có quy 

định đó là vấn đề đổi mới phương thức thanh toán. Hiện nay, về cơ bản nền kinh tế 

của chúng ta vẫn là nền kinh tế tiền mặt, các giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt, rất 

khó kiểm soát, kể cả các khoản thu nhập của cán bộ, công chức từ ngân sách nhà 

nước. Vì vậy, cùng với việc áp dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, cần phải 

đổi mới phương thức thanh toán để kiểm soát chặt chẽ hơn các giao dịch, nhất là 

những khoản chi có sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản chi liên quan đến cán 

bộ, công chức, viên chức để bảo đảm sự minh bạch trong các nguồn thu nhập của 

họ. 
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Đến nay, việc trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức đã 

từng bước được thực hiện theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24-8-2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước. 

1.2.2.2. Biện pháp phát hiện tham nhũng 

Thứ nhất, phát hiện tham nhũng thông qua công tác kiểm tra của cơ quan quản 

lý nhà nước 

Kiểm tra là một hoạt động không thể thiếu trong quản lý nhà nước. Các hành 

vi tham nhũng có thể diễn ra trong mọi lĩnh vực quản lý. Vì vậy, công tác kiểm tra 

của các cơ quan quản lý có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện các 

vụ việc tham nhũng. Trên thực tế, việc xác định tính chất và mức độ của vụ việc 

tham nhũng cũng như trách nhiệm của những người vi phạm đòi hỏi có nhiều thời 

gian và công sức, thường thuộc trách nhiệm của các cơ quan thanh tra, điều tra 

nhưng những dấu hiệu ban đầu của các i phạm, những dấu hiệu không bình thường 

trong hoạt động quản lý lại thường do các cơ quan quản lý phát hiện. Vì vậy, Luật 

PCTN nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc thường xuyên 

tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc 

phạm vi trách nhiệm quản lý của cơ quan mình. Tuỳ từng vụ việc cụ thể, căn cứ vào 

tính chất và mức độ của nó mà có thể xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cho 

các cơ quan chức năng xử lý. 

Theo quy định của Luật PCTN, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có trách 

nhiệm thường xuyên 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 hành 

vi tham nhũng.Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, thủ trưởngcơ quan quản lý nhà 

nước phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặcthông báo cho cơ quan thanh tra, 

điều tra, viện kiểm sát có thẩm quyền. Ngoài ra, Luật PCTN cũng quy định trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tự kiểm tra nội bộ cơ 

quan, tổ chức, đơn vị mình, kiểm tra việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý để phát hiện tham nhũng. Hình thức 
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kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm cũng như trường hợp kiểm tra đột xuất phải 

có những điều kiện nhất định. Việc kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo 

chương trình, kế hoạch, tập trung vào lĩnh vực, hoạt động thường phát sinh hành vi 

tham nhũng. Việc kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham 

nhũng. 

Thứ hai, phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán  

Trong nhánh hành pháp, các cơ quan thanh tra, kiểm toán có chức năng bảo vệ 

pháp luật và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm, trong đó 

có tham nhũng.  

Trong năm 2011, ngành Thanh tra phát hiện 150 vụ, 320 người có hành vi liên 

quan đến tham nhũng với số tài sản là 267.411 triệu đồng, 9,4 ha đất; kiến nghị thu 

hồi 263.370 triệu đồng, 6,3 ha đất; đã thu 79.530 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành 

chính đối với 11 tập thể, 134  cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hình sự 76 vụ, 159 

người, xử lý trách nhiệm 32 người đứng đầu. Một số bộ, ngành, địa phương tích cực 

phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng như: Bộ công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Bình 

Định, Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp… tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 

xử lý 83 vụ việc, 102 người [5]. 

Năm 2013, ngành thanh tra phát hiện 80 vụ, 90 đối tượng có hành vi liên quan 

đến tham nhũng với số tiền 117,5 tỉ đồng, đã chuyển cơ quan điều tra 11 vụ việc. 

Cũng trong năm 2013, cơ quan điều tra các cấp đã thụ lý 371 vụ án, 847 bị can 

phạm tội về tham nhũng. Thiệt hại được xác định qua các vụ án này lên đến khoảng 

9.260 tỉ đồng, 51.000 lượng vàng SJC, 155.000m2 đất.  

Nổi bật là các vụ án vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của tổ 

chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Bình Chánh, 

TP.HCM gây thiệt hại 410 tỉ đồng, vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy 

ra tại Ngân hàng SeaBank gây thiệt hại 310 tỉ đồng… 

Trong năm 2014, ngành thanh tra đã phát hiện 54 vụ, 87 đối tượng có hành vi 

liên quan đến tham nhũng với số tiền 68,5 tỷ đồng; đã thu hồi 46,9 tỷ đồng (đạt 



30 

68,5%, tăng 18,3% so với năm 2013). [37] 

Có thể thấy rằng, hoạt động thanh tra, kiểm toán đã phát hiện ra rất nhiều sai 

phạm kinh tế có dấu hiệu tham nhũng hoặc có nguy cơ dẫn đến tham nhũng nếu 

không được ngăn chặn kịp thời. 

Chính vì vậy, các hoạt động này được quy định rất chặt chẽ và đầy đủ trong 

các văn bản pháp luật cao nhất của Nhà nước. Một mặt, pháp luật trao cho các cơ 

quan này quyền hạn lớn để có thể đấu tranh với những vi phạm pháp luật, mặt khác 

cũng quy định chặt chẽ để hoạt động của các cơ quan này phải tuân thủ pháp luật, 

bảo đảm tính chính xác, khách quan trong khi đánh giá, kết luận những vụ việc và 

người có hành vi vi phạm để tránh oan sai.   

Thứ ba, tố cáo và giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng 

Tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, các nhân nào gây 

thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp 

pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Tố cáo là một kênh quan trọng trong phát 

hiện hành vi tham nhũng. Luật PCTN quy định những nguyên tắc chung và nội 

dung cơ bản của tố cáo hành vi tham nhũng. Luật quy định cơ chế bảo vệ người tố 

cáo, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị trong tiếp nhận và xử lý tố cáo hành vi tham nhũng, khen thưởng người tố cáo... 

Vấn đề tố cáo và giải quyết tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật nói chung đã 

được quy định trong Luật tố cáo năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

PCTN quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng với hai nhóm nội 

dung sau: 

- Quyền của công dân trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, trách nhiệm của 

công dân khi thực hiện quyền tố cáo. Người tố cáo phải tố cáo trung thực, nêu rõ họ, 

tên địa chỉ, cung cấp thông tin, tài liệu mà mình có và hợp tác với cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Người tố cáo mà cố tình tố cáo sai sự thật 

phải bị xử lý nghiêm minh, nếu gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì phải bồi thường 

theo quy định của pháp luật [25, tr 47-48]. 
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Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và những người có thẩm quyền tiếp 

nhận và giải quyết tố cáo của công dân đối với hành vi tham nhũng. Luật PCTN 

nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ người tố cáo khỏi 

sự đe doạ trả thù, trù dập. Đây là vấn đề rất quan trọng vì trong nhiều trường hợp, 

người bị tố cáo là những người có chức vụ quyền hạn, thậm chí giữ chức vụ, quyền 

hạn rất cao nên họ có nhiều cách để trả thù người tố cáo hoặc giữ kín sự việc mà 

người tố cáo phát hiện cho nhà nước. Vì vậy, Nhà nước phải có những cơ chế bảo 

vệ người tố cáo, tạo điều kiện để công dân tích cực phát hiện các hành vi tham 

nhũng, cơ quan nhà nước kịp thời xử lý. 

 Về hình thức tố cáo, công dân tố cáo hành vi tham nhũng bằng các hình thức 

sau: Tố cáo trực tiếp; gửi đơn tố cáo; tố cáo qua điện thoại, tố cáo bằng thông điệp 

dữ liệu. 

1.2.2.3. Biện pháp xử lý tham nhũng 

Thứ nhất,, xử lý người có hành vi tham nhũng  

Điều 68, Luật PCTN quy định đối tượng bị xử lý kỷ luật bao gồm: 

- Người có hành vi tham nhũng; 

- Người không báo cáo, tố giác khi biết được hành vi tham nhũng; 

- Người không xử lý báo cáo, tố giác, tố cáo về hành vi tham nhũng; 

- Người có hành vi đe doạ, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố 

cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng; 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; 

- Người thực hiện hành vi khác vi phạm quy định của Luật này và quy định khác 

của pháp luật có liên quan [25, tr.50]. 

Đối tượng có thể bị xử lý liên quan đến việc thực hiện quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng rất đa dạng. Tuy nhiên, đối với cán bộ, công 

chức, viên chức (là nhóm chủ yếu trong số những người có chức vụ, quyền hạn) 

thì hình thức xử lý phổ biến đối với họ là việc áp dụng các hình thức kỷ luật: 

Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc. 
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Đối với người đứng đầu đơn vị, khi để xảy ra tham nhũng thì có thể chịu 

các hình thức kỷ luật: 

- Hình thức khiển trách được áp dụng trong trường hợp người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng 

nghiêm trọng hoặc nhiều vụ, việc tham nhũng ít nghiêm trọng trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 

- Hình thức cảnh cáo được áp dụng trong trường hợp người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng rất 

nghiêm trọng hoặc nhiều vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 

- Hình thức cách chức được áp dụng trong trường hợp người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng đặc 

biệt nghiêm trọng hoặc nhiều vụ, việc tham nhũng rất nghiêm trọng trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.  

Thứ hai,, xử lý tài sản tham nhũng 

Tham nhũng về bản chất là một hành vi có tính chất vụ lợi và một trong 

những hậu quả mà tham nhũng gây ra là tài sản công bị chiếm đoạt. Chính vì 

vậy, mục tiêu quan trọng của đấu tranh chống tham nhũng là phải bảo vệ được 

lợi ích của Nhà nước cũng như lợi ích của tập thể và cá nhân. Chống tham  

nhũng cần quan tâm đến việc tịch thu, thu hồi tài sản tham nhũng, tránh tình 

trạng chỉ quan tâm đến việc xử lý người vi phạm về kỷ luật hay hình sự mà 

chưa quan tâm hoặc có biện pháp hữu hiệu để thu hồi lại số tài sản mà kẻ tham 

nhũng đã chiếm đoạt và có được từ việc thực hiện hành vi tham nhũng. Điểm 

mới khá quan trọng trong việc xử lý tài sản của người đưa hối lộ đó là khuyến 

khích người đưa hối lộ khai báo, phát giác hành vi nhận hối lộ. Mặc dù, còn 

khá nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề xử lý đối với người có hành vi hối lộ 

nhưng nhìn chung đều nhất trí rằng, cần có quy định theo hướng giảm nhẹ trách 

nhiệm cho người đưa hối lộ để khuyến khích họ phát giác hành vi nhận hối lộ.  
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Luật quy định về nguyên tắc tài sản tham nhũng phải được thu hồi, tịch thu, 

trả lại cho chủ sở hữu, quản lý hợp pháp hoặc sung quỹ nhà nước. Người đưa hối lộ 

mà chủ động khai báo trước khi hành vi đưa hối lộ bị phát giác thì được trả lại tài 

sản đã dùng để hối lộ. Theo Điều 71 về thu hồi tài sản tham nhũng có yếu tố nước 

ngoài thì trên cơ sở điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên và phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, Chính 

phủ Việt Nam hợp tác với chính phủ nước ngoài trong việc thu hồi tài sản của Việt 

Nam hoặc của nước ngoài bị tham nhũng và trả lại tài sản đó cho chủ sở hữu hợp 

pháp. 

1.3. Các điều kiện bảo đảm thực hiện biện pháp hành chính phòng, chống 

tham nhũng 

1.3.1. Điều kiện về pháp luật 

Từ năm 2005, Việt Nam ban hành Luật PCTN (được sửa đổi, bổ sung năm 

2007, 2012). Trước khi có Luật, Pháp lệnh chống tham nhũng đã được ban hành 

năm 1998 (sửa đổi, bổ sung năm 2000). Cùng với đó là các giải pháp PCTN được 

đưa ra như cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các hoạt động của cơ 

quan nhà nước, tài sản và thu nhập cá nhân của cán bộ, công chức; tăng cường áp 

dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt… Nhưng thực tế từ năm 1998 

đến nay, tình hình tham nhũng diễn ra ngày càng nhiều và nghiêm trọng cả về số vụ, 

tính chất, quy mô. Dưới góc độ quản lý nhà nước, hệ thống văn bản, quy phạm pháp 

luật phục vụ công tác PCTN ở nước ta còn thiếu đồng bộ, trên một số lĩnh vực còn 

sơ hở, chưa theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là trong lĩnh 

vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; xây 

dựng đầu tư cơ bản; quản lý ngân sách; thu thuế, phí; quản lý, sử dụng vốn, tài sản 

trong doanh nghiệp nhà nước; tín dụng, ngân hàng; công tác tổ chức cán bộ; quan 

hệ giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp; hợp tác đầu tư với nước 

ngoài; sử dụng các nguồn vốn vay nước ngoài… Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng còn bất cập, kéo dài, nặng dưới 
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nhẹ trên. Vì vậy, để công tác PCTN đạt hiệu quả thì trước hết hệ thống pháp luật 

phải khoa học, giảm tối thiểu các kẽ hở cho những kẻ tham nhũng trục lợi. Trước 

hết, quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải khoa học; muốn thực hiện 

được điều đó, phải do các chuyên gia có uy tín và khách quan tư vấn, soạn thảo, 

phải được thảo luận dân chủ, công khai. 

Một trong những điều kiện quan trọng nhất là tính khoa học của pháp luật, bảo 

đảm tính hệ thống, nhất quán, làm cho hoạt động của toàn xã hội được vận hành 

thống nhất và theo những quy tắc nhất định; đồng thời cả mặt tư tưởng và tâm lý 

đều hướng tới mục tiêu PCTN một cách tự giác. Tư tưởng, quyết tâm PCTN phải 

được thể hiện nhất quán ở mọi cấp độ từ Hiến pháp đến các Luật, Nghị định, văn 

bản hướng dẫn, chỉ thị của các ngành, các cấp chính quyền, cũng như quy định nội 

bộ của các cơ quan, đơn vị. Văn bản của Đảng không mang tính pháp quy, vì không 

trực tiếp điều chỉnh hành vi của người dân, mà chỉ có ý nghĩa trong hệ thống Đảng, 

nhưng vì Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và được pháp luật, xã hội 

thừa nhận nên càng phải đòi hỏi văn bản của Đảng phải đóng vai trò nền tảng, định 

hướng đối với các văn bản pháp quy của Nhà nước. 

1.3.2 .Điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân lực 

Điều 36 Công ước LHQ về PCTN cho rằng: “Căn cứ vào các nguyên tắc căn 

bản của hệ thống pháp luật quốc gia, mỗi quốc gia thành viên sẽ đảm bảo có một 

hoặc một số cơ quan chuyên trách hoặc đội ngũ cán bộ đấu tranh chống tham 

nhũng thông qua việc thực thi pháp luật. Những cơ quan hay cá nhân này sẽ được 

trao cho sự độc lập cần thiết, căn cứ vào các nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp 

luật quốc gia thành viên, để có thể thực hiện nhiệm vụ một cách có hiệu quả và 

không phải chịu bất kỳ sự ảnh hưởng trái pháp luật nào. Đội ngũ cán bộ của các cơ 

quan này phải được đào tạo và cung cấp các phương tiện vật chất thích hợp để thực 

hiện nhiệm vụ”.  

Nhìn một cách tổng quan, không dễ dàng để chỉ ra “hệ thống các cơ quan 

PCTN ở Việt Nam” một cách rạch ròi. Ở Việt Nam, PCTN được coi là nhiệm vụ 

của mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội, vì vậy chức năng PCTN không tập trung ở 
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một cơ quan duy nhất mà được giao cho nhiều cơ quan của Đảng và Nhà nước. 

Theo các văn kiện liên quan của Đảng và Luật PCTN, các cơ quan có trách nhiệm 

trong vấn đề này ở Việt Nam hiện nay gồm: 

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. 

- Hệ thống các cơ quan PCTN của Đảng (Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra). 

- Hệ thống các cơ quan PCTN của Chính phủ (TTCP, Thanh tra các cấp). 

- Hệ thống các cơ quan tư pháp (Cục cảnh sát điều tra các vụ án tham nhũng, 

Bộ Công an; Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao; Hệ thống Tòa án nhân dân các cấp) [19, tr.45-46].  

1.3.3. Điều kiện về quyết tâm chính trị 

Điều quan trọng và có ý nghĩa quyết định khởi đầu để thành công, phải biến 

quyết tâm và hành động chính trị chống tham nhũng của toàn Đảng Nhà nước ta 

thành quyết tâm và hành động chính trị của tất cả các tổ chức Đảng, cấp ủy, các tổ 

chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân; 

phải thu hút, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính 

trị vào cuộc đấu tranh này. Ở đây, phải thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: 

“Đặt ra kế hoạch thật tốt, thật sát là rất cần, nhưng đó chỉ là bước đầu. Kế hoạch 

10 phần thì biện pháp cụ thể phải 20 phần, chỉ đạo thực hiện sát sao phải 30 phần. 

Có như thế mới chắc chắn hoàn thành tốt kế hoạch” 15; tr 461]. Đây là nhiệm vụ có 

ý nghĩa sống còn nhưng cũng hết sức khó khăn, phức tạp, nên càng đòi hỏi quyết 

tâm rất cao, kiên trì, bền bỉ và một hệ thống biện pháp khả thi. Các cấp ủy, chính 

quyền các cấp, Mặt trận Tổ Quốc và đoàn thể, các cấp, các ngành…phải đặt nhiệm 

vụ đấu tranh PCTN là một trong những trọng tâm chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên 

của mình hiện nay. Phải kiên quyết khắc phục tình trạng “dĩ hòa vi quý”, “nể nang, 

né tránh”, “đánh trống bỏ dùi”, “bắt cóc bỏ dĩa”…làm tê liệt sức chiến đấu trước 

các hiện tượng tham nhũng; chỉ thấy tham nhũng ở các ngành, địa phương, đơn vị 

khác mà không thấy, không dám đấu tranh với tệ nạn tham nhũng ngay trong ngành, 

địa phương, đơn vị mình. Phải lấy thái độ, quyết tâm và kết quả cụ thể trong đấu 

tranh PCTN làm tiêu chuẩn đánh giá sức chiến đấu, sự trong sạch, vững mạnh của 
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các tổ chức đảng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên. 

1.3.4. Điều kiện về sự tham gia của người dân 

Chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, 

toàn dân. Việc đấu tranh PCTN phải huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính 

trị; khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và toàn 

xã hội. Do đó vai trò và sự tham gia của nhân dân trong PCTN là một yếu tố thiết 

yếu để PCTN hiệu quả.  

Điều 6 Luật PCTN quy định: “Công dân có quyền phát hiện, tố cáo hành vi 

tham nhũng; có nghĩa vụ hợp tác giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

trong việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng”. 

Nhằm khuyến khích và đảm bảo việc tham gia chủ động, tích cực, hiệu quả 

của xã hội trong PCTN, ngày 27 tháng 3 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số 47/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

PCTN, về vai trò trách nhiệm của xã hội trong PCTN. Theo Nghị định, công dân có 

trách nhiệm tham gia PCTN cụ thể như sau: 

Thứ nhất, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về PCTN; lên án, đấu tranh với 

những người có hành vi tham nhũng; phản ánh với Ban thanh tra nhân dân, tổ chức 

mà mình là thành viên về hành vi tham nhũng, vụ việc tham nhũng để Ban thanh tra 

nhân dân, tổ chức đó kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải 

quyết theo quy định của pháp luật; cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền trong việc xác minh vụ việc tham nhũng khi được yêu cầu.  

Thứ hai, tố cáo hành vi tham nhũng, khi tố cáo hành vi tham nhũng với cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, công dân phải nêu rõ họ, tên, địa chỉ, nội 

dung tố cáo và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà 

mình có được cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Người tố cáo được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe doạ, trả thù, trù dập do việc tố cáo 

hành vi tham nhũng. 

Thứ ba, tham gia PCTN thông qua Ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà mình là 

thành viên. Nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức, người 
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lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước khi phát 

hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng, vụ việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mình có quyền: Phản ánh với Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn 

hoặc ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước nơi mình cư trú 

hoặc làm việc; Phản ánh với tổ chức mà mình là thành viên. Việc phản ánh của 

nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về hành vi có dấu hiệu 

tham nhũng, vụ việc tham nhũng phải khách quan, trung thực.  

Thứ tư, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện cơ chế, chính sách pháp luật về PCTN; góp ý kiến với các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền về việc xây dựng các văn bản pháp luật về PCTN. 

 

Kết luận Chƣơng 1 

Qua nghiên cứu một số nội dung về lý luận của các biện pháp hành chính 

trong PCTN, phần nào có thể thấy các biện pháp hành chính, là một công cụ quan 

trọng trong tổng thể các biện pháp khác trong hệ thống pháp luật có vai trò hết sức 

quan trọng trong việc đấu tranh, PCTN. Bởi các biện pháp hành chính dễ đi sâu sát 

và dễ tiếp cận nhất với cán bộ, công chức – những người có chức vụ, quyền hạn và 

thường xuyên sử dụng quyền lực nhà nước, những đối tượng duy nhất có thể gây 

nên hành vi tham nhũng 

Mặc dù các biện pháp hành chính chưa phải là biện pháp nghiêm khắc nhất, có 

vai trò tối ưu nhất trong PCTN, nhưng có tác động rất lớn trong việc ngăn ngừa 

hành vi tham nhũng. 

Việc nghiên cứu các biện pháp hành chính trên khía cạnh lý luận giúp hiểu rõ 

hơn nguồn gốc, đặc điểm cũng như vai trò quan trọng của biện pháp này. Tuy 

nhiên, để hoàn thiện các biện pháp hành chính, cần xem xét trên khía cạnh áp dụng 

và thi hành trong thực tế. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TẠI TỈNH QUẢNG NAM 

 

2.1. Đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Quảng Nam tác động đến biện 

pháp hành chính phòng, chống tham nhũng 

 2.1.1. Tác động của yếu tố kinh tế 

Điều kiện kinh tế quyết định quyết định động cơ tham nhũng của công chức và 

quy định các phương tiện PCTN. Nếu kinh tế phát triển, Nhà nước có khoản thu lớn 

thì có điều kiện nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, giảm thiểu áp lực thu 

nhập thấp khiến công chức tham nhũng. Sức mạnh tài chính cũng cho phép Nhà 

nước thành lập cơ quan độc lập chống tham nhũng và cung cấp phương tiện cho cơ 

quan này hoạt động tốt hơn. 

Ở Việt Nam, các tỉnh nghèo, nguồn thu ngân sách ít, chủ yếu dựa vào phân bổ 

của Trung ương thường gặp khó khăn, thách thức không nhỏ khi chống tham nhũng, 

tỉnh Quảng Nam trước nay vẫn được xem là một tỉnh nghèo của cả nước. Có thể kể 

đến là việc hỗ trợ một phần thu nhập như phụ cấp, thưởng cuối năm cho cán bộ, 

công chức; thiếu phương tiện kiểm tra, giám sát công chức; chi thường xuyên cho 

các hoạt động PCTN bằng biện pháp hành chính còn hạn hẹp.  

2.1.2. Tác động của yếu tố văn hóa 

Ngày 10 tháng 5 năm 2007, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quy chế về 

việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng… như là một biện pháp hành chính 

nhằm hạn chế và ngăn ngừa các biến chứng của tham nhũng. Tuy nhiên, muốn thực 

hiện tốt việc này cần xét đến sự tác động yếu tố văn hóa.  

Theo đạo lý thông thường, người dân quan niệm ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đó 

là quan niệm đạo lý đã đi sâu vào tiềm thức thành truyền thống. Người dân cảm 

thấy không yên lòng khi nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ vô tư, tận tình của người 

khác để vượt qua một khó khăn nào đó, mà rồi khi đạt được thành quả lại ung dung 

thụ hưởng một mình. Đất và người Quảng Nam cũng không đi ngược truyền thống, 
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đạo lý đó, thậm chí nét văn hóa ấy còn thể hiện đậm nét hơn bởi người Quảng Nam 

xưa nay nổi tiếng sâu nghĩa nặng tình. Nhưng qua thời gian, dưới sự tác động của 

nhiều yếu tố, nét văn hóa thông thường ấy đã bị lợi dụng, làm cho trắng đen lẫn lộn, 

khó phân biệt. Lâu nay xã hội thường nghe nhắc đến giải pháp lượng hóa món quà: 

món quà lớn, phong bì dày là biểu hiện của tiêu cực, tham nhũng. Điều này nhìn 

vào đại thể có lẽ không sai. Nhưng nếu tư duy chỉ đơn giản dừng kết luận mở mức 

đơn giản như vậy thì hiện thực cuộc sống đã vượt trước tư duy. Dư luận Quảng 

Nam đã có thời gian dài râm ran câu chuyện về một công ty nọ, nhân ngày sinh nhật 

của một giám đốc sở đương chức có quyền lực, đã khéo léo đến tặng một món quà 

rất đặc biệt: một chú chim chào mào hót rất hay; đây là thú vui từ thuở hàn vi, mang 

giá trị tinh thần lớn nên vị giám đốc sở nọ rất hào hứng và khó có thể từ chối được. 

Nhưng chỉ sau đó ít lâu, cũng công ty nọ cử người tới mua lại chú chim với giá cao 

gấp hàng trăm lần giá thị trường; chú chim giờ đã chuyển sang mang giá trị vật chất 

đặc biệt; và ông giám đốc sở chuyển từ trạng thái vô tư nhận món quà tinh thần đến 

chỗ không kìm chế được cám dỗ vật chất quá ngọt ngào khi để người nhà cầm một 

khoản tiền lớn khi sang nhượng chú chim. Đương nhiên, giám đốc sở nọ cũng ngầm 

biết mình phải làm gì tiếp theo cho công ty nghĩ ra loại “văn hóa quà biếu” độc đáo 

như vậy. Tuy chỉ là câu chuyện trong dư luận, nhưng “không có lửa làm sao có 

khói”, và sở thích “chơi chim” chào mào của vị giám đốc sở đó được công khai qua 

các cuộc thi chim lớn nhỏ trong cả nước và các cuộc ngã giá chớp nhoáng. 

Yếu tố văn hóa mà cụ thể là văn hóa tặng quà đã ảnh hưởng rất nhiều đến các 

biện pháp PCTN ở Quảng Nam mà biện pháp hành chính có tác động hơn cả. 

2.1.3. Tác động của yếu tố xã hội 

Trình độ dân trí cao và có ý thức tuân thủ pháp luật là hậu thuẫn vững chắc 

cho công tác PCTN. Ở những địa phương phát triển, dân cư có khả năng và ý thức 

tham gia quản lý xã hội nên họ thường xuyên quan tâm đến các thông tin về hoạt 

động của bộ máy nhà nước. Nếu có thông tin về công chức tham nhũng, họ có ý 

thức đấu tranh đòi xử lý thích đáng các công chức phạm lỗi. Vì nếu khi công chức 

có cảm giác làm việc trong môi trường lành mạnh, mỗi hành vi của họ đều đang bị 
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xã hội giám sát nên họ phải kiềm chế hành vi tham nhũng của mình. Khi công chức 

tự nguyện không tham nhũng thì nạn tham nhũng ít có cơ hội phát triển.  

Ngược lại, nếu địa phương dân trí có trình độ chưa cao, không tự tổ chức 

thành các tổ chức xã hội có khả năng tham gia quản lý, nhất là ở những nơi dân cư 

bàng quang với tình hình chính trị, chỉ quan tâm đến lợi ích ngắn hạn của bản thân 

thì hầu như công chức chỉ chịu sự kiểm soát của nội bộ. Trong bối cảnh đó, công tác 

PCTN sẽ rất khó khăn do người chống tham nhũng không được hậu thuẫn xã hội, 

thiếu phương tiện làm việc, còn công chức lại có điều kiện để che giấu hành vi. 

Quảng Nam là tỉnh đa dân tộc, có 4 tộc người thiểu số cư trú lâu đời là người 

Cơ Tu, người Co, người Gié Triêng, người Xê Đăng và một số tộc người thiểu số 

mới di cư đến với tổng số dân trên 10 vạn người, chiếm 7,2% dân số toàn tỉnh. Với 

81,4% dân số sinh sống ở nông thôn, Quảng Nam có tỷ lệ dân số sinh sống ở nông 

thôn cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước. Lực lượng lao động dồi dào, với trên 

887.000 người (chiếm 62% dân số toàn tỉnh), trong đó lao động ngành nông nghiệp 

chiếm 61,57%, ngành công nghiệp và xây dựng là 16,48% và ngành dịch vụ là 

21,95%. Toàn tỉnh có 18 đơn vị hành chính cấp huyện, nhưng có đến 9 đơn vị thuộc 

huyện miền núi [54]. Hệ thống điện, đường, trường, trạm đã có sự đầu tư nhất định, 

nhưng vẫn tồn tại những khó khăn. Với đặc điểm dân cư và xã hội như vậy, chưa 

thể khẳng định Quảng Nam có trình độ dân trí thấp nhưng cũng không thể kết luận 

rằng có dân trí cao. Người dân quan tâm nhiều đến các thông tin về chính sách kinh 

tế, an sinh xã hội hơn quyền và nghĩa vụ PCTN. 

2.2. Thực trạng tình hình phòng, chống tham nhũng và phòng, chống 

tham nhũng bằng các biện pháp hành chính tại tỉnh Quảng Nam 

2.2.1. Tình hình phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Nam từ năm 

2005 đến nay 

Từ năm 2005 đến nay, công tác PCTN được tỉnh Quảng Nam triển khai và tổ 

chức thực hiện tích cực, coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, góp phần 

vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn 

xã hội. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức giữ vững phẩm chất đạo đức cách 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_C%C6%A1_Tu
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_C%C6%A1_Tu
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Co
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Gi%C3%A9_Tri%C3%AAng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_X%C6%A1_%C4%90%C4%83ng
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mạng, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; thể chế và bộ 

máy quản lý Nhà nước về công tác PCTN (sau đây viết tắt là PCTN) được củng cố, 

kiện toàn; các vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng 

pháp luật góp phần ngăn chặn, hạn chế các hành vi sách nhiễu, tham nhũng, lãng 

phí, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và 

chế độ XHCN. Tuy nhiên, hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh vẫn có mức độ 

nghiêm trọng, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Các biện pháp PCTN 

được triển khai đồng bộ, thường xuyên nhưng hiệu quả chưa thật sự rõ nét, chưa có 

tác động lớn trên thực tế. 

Trong 10 năm, Cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh phát hiện, khởi tố điều tra 46 

vụ/74 bị can phạm tội về tham nhũng. Đã kết thúc điều tra 44 vụ/72 bị can. Chuyển 

Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 41 vụ/69 bị can; đình chỉ 02 vụ/02 bị can do được 

miễn truy cứu trách nhiệm hình sự; tạm đình chỉ 01 vụ/ 01 bị can. Viện Kiểm sát 

nhân dân hai cấp đã thụ lý 44 vụ/72 bị can; đã truy tố 40 vụ/64 bị can. Viện Kiểm 

sát đình chỉ: 04 vụ/8 bị can, trong đó: chuyển xử lý hành chính 01 bị can, 02 bị can 

đã chết, miễn trách nhiệm hình sự 05 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý và 

giải quyết 65 vụ với 112 bị cáo liên quan đến hành vi phạm tội về tham nhũng; 

trong đó xét xử 34 vụ/65 bị cáo; trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát 31 vụ/47 bị cáo; cấp 

tỉnh xét xử 14 vụ/34 bị cáo; cấp huyện xét xử 20 vụ/31 bị cáo. Hội đồng xét xử Tòa 

án nhân dân 2 cấp đã xử phạt tù có thời hạn 44 bị cáo, xử phạt tù nhưng cho hưởng 

án treo 19 bị cáo. Tội phạm liên quan đến tham nhũng đã xét xử tập trung tại các địa 

phương Tam Kỳ, Núi Thành, Tiên Phước, Thăng Bình, Điện Bàn. Hành vi phạm tội 

tập trung vào các tội tham ô tài sản theo Điều 278 BLHS (20 vụ/34 bị cáo), lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ theo Điều 281 BLHS (07 vụ/07 bị cáo); 

lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 BLHS (04 vụ/04 bị cáo); nhận 

hối lộ theo Điều 279 BLHS (02 vụ/12 bị cáo); lạm quyền trong khi thi hành công vụ 

theo Điều 282 BLHS (01 vụ/8 bị cáo) [25, tr 19-20]. 
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2.2.2. Tình hình PCTN bằng các biện pháp hành chính tại tỉnh Quảng Nam 

2.2.2.1. Biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

- Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị: 

Thực hiện các quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về nội 

dung, hình thức công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung công khai, minh bạch các 

chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc; công khai việc sử dụng ngân 

sách, tài sản công, đất đai, quản lý khoáng sản; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 

công khai, minh bạch trong sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; tiếp tục thực hiện 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí theo quy định tại Nghị 

định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/01/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 

25/4/2006 của Chính phủ, Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tốt các quy 

định về quản lý kinh tế, sử dụng đất đai, công sở; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; 

hoạt động mua sắm công và công tác thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng kinh phí 

chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia, kinh phí nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; cổ phần hóa 

doanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản của nhà nước và nhân sự trong doanh 

nghiệp có vốn nhà nước. UBND tỉnh đã tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 và phương hướng, nhiệm vụ cải 

cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020. 

- Công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; công khai, minh bạch trong thực hiện các 

dự án đầu tư, hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước 

+ UBND tỉnh chỉ đạo các các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị 

xã thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản 

hoá TTHC và tiến hành công khai theo quy định. Tiếp tục duy trì việc thực hiện Bộ 

TTHC theo Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 13/8/2009; Quyết định số 
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1067/QĐ-UBND ngày 30/3/2010; Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 

05/12/2011; Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 05/4/2013; Quyết định số 57/QĐ-

UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh công bố và công bố bổ sung, huỷ bỏ một 

số thủ tục hành chính thuộc bộ thủ tục của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổng số 

thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện là 70 thủ tục, 

trong đó: Lĩnh vực đo đạc bản đồ: 02 thủ tục; Lĩnh vực Thanh tra: 02 thủ tục; Lĩnh 

vực Tài nguyên nước 10 thủ tục; Lĩnh vực Bảo vệ môi trường: 09 thủ tục; Lĩnh vực 

đất đai: 29 TTHC; Lĩnh vực khoáng sản: 13 thủ tục; lĩnh vực biển và hải đảo: 05 thủ 

tục. 

+ UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 

ban hành danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam. Chỉ đạo 

các đơn vị, địa phương công khai quy trình về trình tự thủ tục hồ sơ, hệ thống biểu 

mẫu, mức thu phí, lệ phí đối với từng loại hồ sơ tại Phòng Tiếp nhận và trả hồ sơ tại 

các đơn vị trực thuộc, nơi có quan hệ giao dịch giải quyết các loại thủ tục hành 

chính. Đồng thời, tiến hành công khai các loại thủ tục hành chính trên Website của 

các đơn vị, địa phương để mọi cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ, tra cứu thuận lợi và 

nhanh nhất, hạn chế thời gian đi lại giao dịch. 

+ Đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện việc công khai trong việc cung 

cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu theo Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-

BTC của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính năm 2010; Thông tư Liên tịch số 

07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính năm 

2015 và các văn bản hướng dẫn của Bộ kế hoạch và Đầu tư. 

- Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, 

sử dụng tài sản công (gắn với kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí) 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức truyên truyền, triển khai thực 

hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29/11/2005; Quyết định số 

25/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 

18/7/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, 
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chống lãng phí và Thông tư số 76/2006/TT-BTC ngày 22/8/2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2006/NĐ-CP; Nghị định số 84/2006/NĐ-CP 

ngày 18/8/2006 của Chính phủ, Thông tư số 98/2006/TT-BTC ngày 20/10/2006 và 

Thông tư số 101/2006/TT-BTC ngày 31/10/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 

bồi thường thiệt hại, xử lý, kỷ luật, xử phạt hành chính trong lĩnh vực thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 

quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Quán triệt đến toàn thể 

CB,CC,VC các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, chú trọng lĩnh vực quản lý thu, chi 

ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công và gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 

25/4/2006 đối với các Sở, ban ngành, đơn vị quản lý hành chính. Ngoài ra, việc tổ 

chức hội, họp của các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh và UBND các cấp 

đã được phát huy theo hướng giảm các cuộc họp không cần thiết, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả cuộc họp trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí tại Điều 4, 

Quyết định số 114/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ. 

Việc mua sắm trang thiết bị của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam tuân thủ theo trình tự mua sắm và thực hiện thẩm định giá theo quy định. Việc 

mua sắm xe ô tô mới phục vụ công tác, thay thế xe ô tô đủ điều kiện thanh lý chỉ áp 

dụng đối với những chức danh có tiêu chuẩn; đơn vị mới thành lập và các đơn vị 

hoạt động trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và đặc biệt khó khăn 

sau khi đã sắp xếp lại (điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, tiếp tục sử dụng xe 

vẫn đủ điều kiện lưu hành). UBND tỉnh Quảng Nam đã triển khai tương đối tốt Quy 

chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ NSNN theo phương thức tập trung ban 

hành kèm theo Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ; Thông tư số 222/2008/TT-BTC ngày 10/3/2008 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ 

NSNN theo phương thức tập trung ban hành kèm theo Quyết định số 179/2007/QĐ-
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TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó tiết kiệm được về thời gian, 

chi phí cho việc tổ chức mua sắm tài sản, từng bước chuyên nghiệp hoá công tác 

mua sắm tài sản nhà nước. Tài sản mua sắm tập trung bảo đảm được tính đồng bộ, 

phù hợp với yêu cầu, nội dung hoạt động và quá trình cải cách hành chính nhà 

nước, cải cách tài chính công; cơ chế công khai, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm 

được quy định chặt chẽ, góp phần khắc phục tình trạng mua sắm, trang bị tài sản 

vượt tiêu chuẩn, định mức. Số tài sản này được điều chuyển cho các cơ quan nhà 

nước để quản lý, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác của 

các đơn vị trong bối cảnh thực hiện tạm dừng mua sắm tài sản để kiềm chế lạm phát 

theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ.    

Phần lớn các cơ quan, đơn vị thực hiện thanh toán tiền lương, phụ cấp, công tác 

phí, mua sắm tài sản, các khoản chi ngân sách theo đúng chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn quy định. Việc chấp hành các khoản thu chi ngân sách thường xuyên được 

kiểm tra, đánh giá thông qua công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và sự 

kiểm soát của Kho bạc Nhà nước góp phần giúp cho các cơ quan, đơn vị thực hiện 

đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn phòng ngừa tham nhũng.  

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã ban hành 121 văn bản mới; hủy bỏ, sửa đổi, 

bổ sung 12 văn bản. Đã tiến hành 2.361 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định 

về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Qua kiểm tra đã phát hiện 110 vụ việc vi phạm chế 

độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành xử lý 10 đối tượng vi phạm, trong đó xử lý kỷ 

luật 09 đối tượng, xử lý hình sự 01 đối tượng; kiến nghị thu hồi và bồi thường là 

11.946.315.136 đồng, đã thu hồi 5.752.185.137 đồng. 

- Công tác cải cách hành chính góp phần phòng ngừa tham nhũng 

Ngày 29/3/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND ban 

hành  Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015. Căn cứ 

kế hoạch cải cách hành chính tỉnh, 100% các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, thành 

phố đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị, địa phương. Kế hoạch cải 

cách hành chính của đa số cơ quan, đơn vị có chuyển biến rõ rệt về chất lượng, cụ 

thể hóa được các nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và phân công trách nhiệm thực hiện. 
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Một số địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cải cách hành chính có chất lượng 

khá tốt như Sở Công Thương, Sở Giao thông và Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội, Ban Dân tộc,  Ban Quản lý khu KTM Chu Lai, UBND các huyện Phú 

Ninh, Duy Xuyên, Quế Sơn, Điện Bàn, Đại Lộc, Núi Thành, Phước Sơn, Tiên 

Phước và thành phố Tam Kỳ, Hội An… 

Thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; Quyết định số 09/2015/QĐ-

TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế 

một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 

thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 và hướng dẫn của Bộ Nội 

vụ tại văn bản số 1963/BNV-CCHC ngày 08/5/2015; UBND tỉnh Quảng Nam đã 

triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc phòng ngừa 

tham nhũng. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã tạo ra những tác 

động tích cực, góp phần thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người 

dân, tổ chức; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch 

với cơ quan hành chính, giảm được tình trạng phải đi lại nhiều lần như trước đây. 

Thông qua đó, tạo điều kiện để chính quyền gần dân, sát dân hơn; chống tệ quan 

liêu, cửa quyền, hách dịch; nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động của 

chính quyền địa phương; từng bước tách dần công việc quản lý chuyên sâu với các 

công việc sự vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý của các cơ quan hành 

chính nhà nước, giải quyết tốt nhất các công việc liên quan tới cá nhân và tổ chức. 

Đồng thời, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ trong hoạt động quản lý nhà nước, giúp 

lãnh đạo cơ quan hành chính các cấp có điều kiện tăng cường kiểm tra, giám sát, 

quản lý hoạt động của các bộ phận trong cơ quan. Mặt khác, người dân có thể phát 

huy quyền dân chủ của mình, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt 

động của cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức. 
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Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 

10/3/2015 thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. 

- Công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

Công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tập trung vào 2 nhóm đối 

tượng chính là người dân, tổ chức, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức; nội dung tuyên truyền tập trung vào nhu cầu thông tin về quyền, lợi ích, nghĩa 

vụ của người dân, doanh nghiệp và trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức.  

UBND tỉnh phối hợp với Báo Công Thương truyên truyền trên ấn phẩm Kinh 

tế Việt Nam với chuyên đề Quảng Nam cải cách để phát triển. Sở Nội vụ đã phối 

hợp với Công đoàn viên chức tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp tuyên truyền cải 

cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch phối hợp tuyên truyền cải cách 

hành chính năm 2015; tổ chức tọa đàm với chủ đề “ Vai trò của Công đoàn cơ sở 

với công tác cải cách hành chính”. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện cải cách các thủ tục hành chính; 

thực hiện niêm yết công khai các mức thu phí, lệ phí, thời hạn giải quyết cho mỗi loại 

hồ sơ giấy tờ theo quy định. 

- Thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, 

bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ 

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008, trong những năm qua, UBND 

tỉnh đã phân cấp, giao quyền cho các đơn vị, địa phương và các đơn vị sự nghiệp 

công lập trong việc tuyển dụng, xét tuyển viên chức, quản lý tổ chức, bộ máy, biên 

chế, tiền lương. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 

cán bộ, công chức được thực hiện công khai, dân chủ đúng quy định. Nhằm đổi mới 

công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, Sở 

Nội vụ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm đánh giá công 

chức theo kết quả và triển khai thí điểm tại một số Sở, ngành từ quý IV năm 2015. 

UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh 

giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của CB,CC,VC qua đó chủ động sắp xếp, điều 
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chuyển kịp thời những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc kết quả công 

việc đạt chất lượng không cao; chấp hành tốt quy định về giảm thời gian hội họp, 

tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, ngày công, giờ công, đảm bảo chế độ làm việc, 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương theo quy định. 

Các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết cho CB,CC,VC phù hợp với nhu cầu thực tế của 

từng đơn vị, địa phương. Các cơ quan chuyên môn tham mưu công tác quy hoạch 

các chức danh thuộc diện cấp ủy quản lý đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ dự nguồn đảm bảo đúng đối tượng nhằm đáp ứng khi có yêu cầu bố trí, đề 

bạt. 

Tiếp tục thực hiện tuyển chọn các chức danh lãnh đạo, quản lý thông qua hình 

thức thi tuyển theo Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh 

đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Nam. 

Trong năm 2015, UBND tỉnh tổ chức triển khai trắc nghiệm trên máy tính đối 

với kỳ thi nâng ngạch nhân viên lên cán sự, cán sự lên chuyên viên trên năm 2015 

cho 331 cán bộ, công chức. 

- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức 

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 

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

đối với CB,CC,VC (được sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị định số 

150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013); Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 

19/CT-UBND ngày 29/5/2008 triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP 

của Chính phủ; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 

26/01/2010 quy định tạm thời Danh mục các vị trí công tác định kỳ thực hiện 

chuyển đổi đối với công chức, viên chức thuộc UBND huyện, thành phố, Sở, Ban, 

ngành tỉnh Quảng Nam. Các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và lập danh 

sách CB,CC,VC phải chuyển đổi vị trí công tác trong từng cơ quan, công khai đối 
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tượng và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CB,CC,VC thuộc đơn 

vị, địa phương. Kết quả trong 10 năm, toàn tỉnh đã có 486 CB,CC,VC được chuyển 

đổi công tác.  

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn, vướng mắc 

như: đối tượng định kỳ phải chuyển đổi ở một số vị trí chưa phù hợp; một số nơi 

còn nhầm lẫn giữa luân chuyển, điều động cán bộ với chuyển đổi vị trí công tác; 

một số đơn vị, địa phương thực hiện việc chuyển đổi mang tính hình thức, chưa chú 

trọng mục đích phòng ngừa tham nhũng. 

- Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo 

đức công vụ của cán bộ, công chức 

Việc triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo 

Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ được thực nghiêm 

túc tại cơ quan, đơn vị thông qua các hoạt động thường xuyên. Các cơ quan, đơn vị 

đều xây dựng, ban hành và niêm yết nội quy, quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn 

vị. Trong quy chế và nội quy có cụ thể hóa những quy định về những việc cán bộ, 

công chức, viên chức phải làm; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được 

làm; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và của cơ quan, đơn vị. Đã tiến 

hành kiểm tra đối với 356 đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức.  

- Việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng 

Thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg, ngày 10/5/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công 

chức, viên chức, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa phát hiện 

trường hợp nào thực hiện trái quy định. 

- Việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi nhiệm vụ, công vụ:  

Đã tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo các đơn vị, địa phương tuyên truyền Nghị 

định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ về trách nhiệm giải trình 

của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và 

Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định 
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chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 

08/8/2013 của Chính phủ.  

Tuy nhiên, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa phát sinh 

đơn yêu cầu giải trình, vì vậy chưa phát sinh trường hợp nào phải giải trình của các 

cơ quan Nhà nước. 

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

tham nhũng; việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khi có dấu 

hiệu tham nhũng 

Trong những năm qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã triển khai phổ biến, tuyên 

truyền 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 cho đội ngũ cán bộ 

lãnh đạo, quản lý các cấp, Thông tư số 08/2007/TT-BNV hướng dẫn việc xử lý 

trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng đối với các đơn vị sự 

nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng 

ngân sách, tài sản của Nhà nước. Qua đó, người đứng đầu các đơn vị, địa phương đã 

nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực 

hiện; xây dựng các quy chế, quy định, các giải pháp, kế hoạch cụ thể trong quản lý, 

điều hành, quản lý đội ngũ CB,CC,VC thuộc quyền quản lý và các nguồn kinh phí, 

vốn, tài sản. Qua công tác thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra PCTN, các cơ quan 

chức năng đã phát hiện 16 cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng; đã kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật trách nhiệm 16 người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

để xảy ra tham nhũng.  

Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng đã có tác 

dụng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời có tác dụng răn đe nhất 

định, nhưng thực tế số người đứng đầu bị xử lý còn ít so với số vụ việc tham nhũng 

được phát hiện, xử lý; còn có sự nhầm lẫn giữa xử lý người đứng đầu khi có sai 

phạm và xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

do mình quản lý, phụ trách. Nguyên nhân là do còn có sự nể nang, né tránh trong xử 
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lý, cùng với những quy định về phân cấp và quản lý cán bộ hiện nay chưa rõ ràng 

và thiếu hướng dẫn cụ thể. 

Theo số liệu thống kê tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN trên địa bàn tỉnh 

cho thấy số vụ tham nhũng và đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện chủ 

yếu là qua công tác thanh tra, điều tra, qua đơn tố cáo và giám sát của các cơ quan 

chức năng. Số vụ tham nhũng và đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện 

qua tự kiểm tra nội bộ là rất ít (02 vụ).  

- Thực hiện quyền tự chủ về tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt 

động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện; thực hiện việc trả lương qua 

tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

Thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính 

phủ về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách; Thông 

tư số 164/2011/TT- BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu 

chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc Nhà nước và Nghị định số 222/2013/NĐ-

CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán tiền mặt, đến nay, hầu hết các 

đơn vị, địa phương đã thực hiện trả lương và các khoản thu nhập khác vào tài khoản 

cá nhân cho CB,CC,VC qua hệ thống ATM của các Ngân hàng. Việc thanh quyết 

toán các nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước đều được Kho bạc Nhà nước 

kiểm soát, theo dõi, quản lý, đối chiếu theo quy định, hạn chế thấp nhất việc giao 

dịch bằng tiền mặt nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án 

thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 

29/12/2006. 

- Thực hiện các quy định về minh bạch về tài sản thu nhập 

UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và giao Thanh tra tỉnh đôn đốc các 

đơn vị, địa phương thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn 

tỉnh. Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

đã ban hành Kế hoạch phối hợp trong công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập, 

kết luận và công khai bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập. 
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Đồng thời, hướng dẫn Thanh tra, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã; Ban 

Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy xây dựng và ban hành 

Kế hoạch phối hợp ở cấp huyện, thành phố, thị xã.  

Công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh qua các năm 

được thực hiện đúng quy trình, thủ tục và thực hiện tốt chế độ báo cáo với Chính 

phủ, Thanh tra Chính phủ. Kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 như sau:  

Tổng số cơ quan, đơn vị, địa phương (sau đây gọi tắt là đơn vị) phải thực hiện 

kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 trên địa bàn tỉnh là 93 đơn vị, trong 

đó: 53 đơn vị báo cáo về Thanh tra tỉnh; 40 đơn vị báo cáo về Sở Nội vụ. 

Tính đến ngày 26/3/2015 có 93/93 đơn vị báo cáo đã triển khai thực hiện việc 

kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 đạt tỷ lệ 100%. 

+ Tổng số người phải kê khai: 11.835 người. 

+ Đã thực hiện kê khai: 11.835 người. 

+ Chưa thực hiện kê khai: 0 người. 

+ Có 93/93 đơn vị đã thực hiện công khai bản kê khai. 

+ Tổng số người công khai theo hình thức niêm yết: 4.471 người. 

+ Tổng số người công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp: 7.364 người. 

Trong 10 năm, số trường hợp CB,CC,VC được xác minh việc kê khai tài sản, 

thu nhập trên toàn tỉnh là 72 người, không có trường hợp nào bị kết luận kê khai 

không trung thực. 

Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 68/2011/NĐ-CP 

ngày 08/8/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về kê khai minh bạch tài sản; Nghị 

định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu 

nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ 

hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đến đối tượng là 

lãnh đạo Thanh tra các Sở, ban, ngành; Thanh tra các huyện, thành phố để thực 

hiện. Hằng năm, Thanh tra tỉnh đều mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra 

cho các đối tượng là Chánh Thanh tra (hoặc Phó Chánh thanh tra) và 01 Thanh tra 
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viên (hoặc chuyên viên) Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra (hoặc Phó 

Chánh thanh tra) và 02 Thanh tra viên (hoặc Chuyên viên, nhân viên hợp đồng làm 

công tác thanh tra) tại Thanh tra huyện, thành phố, thị xã; Chuyên viên, nhân viên 

hợp đồng làm công tác thanh tra của Thanh tra tỉnh. 

- Hoàn thiện và thực hiện các quy định về quản lý kinh tế - xã hội phục vụ 

công tác PCTN: 

Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001 - 2008 tại các cơ quan; khai thác, sử dụng có hiệu quả các trang thông tin 

điện tử để giảm thiểu chi phí và thời gian trong xử lý công việc tại các cơ quan, đơn 

vị, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành cũng như vai trò, 

trách nhiệm của cán bộ, công chức. 

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 06/8/2015 Tiếp tục đẩy 

mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh 

tranh tỉnh Quảng Nam; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 06/10/2014 về tập trung nâng 

cao và cải thiện chỉ số cải cách hành chính; Công văn số 789/UBND-NC ngày 

03/3/2015 chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố triển khai xác định Chỉ số 

cải cách hành chính năm 2014 theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 

01/10/2013 ban hành Quy định theo dõi, đánh giá xếp hạng kết quả cải cách hành 

chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 300/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2015; Kế hoạch số 856/KH-UBND ngày 09/3/2015 đơn giản hóa 

thủ tục hành chính năm 2015. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện cải cách các thủ tục hành chính; 

thực hiện niêm yết công khai các mức thu phí, lệ phí, thời hạn giải quyết cho mỗi loại 

hồ sơ giấy tờ theo quy định. 

Nhằm tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và hấp 

dẫn, góp phần thu hút đầu tư, khuyến khích và thúc đẩy các thành phần kinh tế đầu 

tư phát triển sản xuất kinh doanh, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực về cải 
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cách thủ tục hành chính, ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. 

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam 

năm 2014 và bàn giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh năm 2015 và các năm tiếp theo; ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 

06/8/2015 về tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao 

Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức hội nghị thường niên và 

định kỳ hàng tháng đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tăng cường 

đối thoại, trao đổi thông tin; thành lập Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tại 

địa chỉ www.htdn.ipaquangnam.gov.vn nhằm giải đáp kịp thời những kiến nghị, 

phản ánh vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đây được xem là kênh thông tin quan trọng để 

lãnh đạo tỉnh lắng nghe, nắm bắt tình hình thực tiễn về đầu tư phát triển, về hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, cùng tìm các biện pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời đối với các nhiệm vụ trọng tâm, 

ưu tiên để tạo đột phá như: ban hành Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 

31/12/2014 Quy định cơ quan tiếp nhận, trả kết quả, thời gian thực hiện thủ tục 

hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 

08/6/2015 Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên 

chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành 

chính cho cá nhân, tổ chức; Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 Quy 

định tiếp nhận, trả kết quả tiếp nhận thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua 

dịch vụ bưu chính; Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 ban hành 

Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.  

- Các giải pháp đổi mới công nghệ quản lý và hạn chế tiêu dùng tiền mặt 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 phê 

duyệt Đề án thành lập Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh nhằm hình 

thành đầu mối thống nhất của tỉnh Quảng Nam trên mạng Internet để thông tin, 

http://www.htdn.ipaquangnam.gov.vn/
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tuyên truyền các chủ trương, chính sách, giải pháp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải 

cách hành chính, cập nhập thông tin và tình hình, kết quả cải cách hành chính, cung 

cấp cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính, cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, dịch 

vụ công trực tuyến, điều hành cải cách hành chính, kiểm soát quá trình giải quyết 

thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chia sẻ sáng kiến kinh 

nghiệm, khảo sát mức độ hài lòng, thực hiện tương tác mạnh mẽ với tổ chức, cá 

nhân để thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 

- Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Công tác tổ chức bộ máy được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực 

hiện, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, 

cấp huyện. Trên cơ sở quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của các ngành, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và 

Thanh tra tỉnh; thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh; thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, trực thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử 

dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng 

đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với 

Chi cục quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.    

Thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiện 

toàn, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ 

đang phối hợp các địa phương, đơn vị rà soát, nắm tổ chức bộ máy và tình hình hoạt 

động của các Ban Quản lý đầu tư; tổng hợp, xây dựng phương án báo cáo UBND tỉnh.         

2.2.2.2. Biện pháp phát hiện tham nhũng 

Qua 10 năm, công tác phát hiện tham nhũng ở tỉnh Quảng Nam có những kết 

quả ghi nhận: 
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- Qua tự kiểm tra nội bộ đã phát hiện được 8 vụ (16 người). 

- Qua công tác thanh tra đã phát hiện được 30 vụ (60 người). 

- Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện được 26 vụ (30 người) 

[27] 

Qua thanh tra đã kiến nghị các địa phương, đơn vị triển khai các giải pháp để 

phòng, chống tham nhũng một cách đồng bộ như: Thực hiện chương trình cải cách 

hành chính; tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN; phát huy vai trò làm chủ của quần 

chúng nhân dân và các tổ chức xã hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các cơ quan báo, 

chí; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ việc tiêu cực, 

tham nhũng; tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng đã phát hiện. 

Đồng thời xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Luật PCTN; đưa công tác 

PCTN thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành và của từng 

cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, CBCCVC và của nhân dân về công tác PCTN. 

Hàng năm, căn cứ quy định tại 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 PCTN;  Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật 

Phòng, chống tham nhũng, thay thế cho Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 

20/10/2006, Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo Thanh tra các Sở, ban, 

ngành; Thanh tra các huyện, thành phố tham mưu Thủ trưởng cơ quan Nhà nước 

cùng cấp dự thảo kế hoạch thanh tra PCTN hằng năm và gửi xin ý kiến Thanh tra 

tỉnh trước khi tham mưu Thủ trưởng cơ quan Nhà nước cùng cấp phê duyệt kế 

hoạch. Vì vậy, công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN hằng 

năm được duy trì thường xuyên, đảm bảo các đơn vị, địa phương đều có triển khai 

và không có sự chồng chéo. 

Trong 10 năm qua, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 442 cuộc thanh tra 

trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN (cấp sở 223, cấp huyện 219). Các cuộc 

thanh tra, kiểm tra hầu hết kết thúc trước thời gian theo quy định; các kết luận, kiến 

nghị thanh tra, kiểm tra đều được đơn vị, địa phương thống nhất cao và nghiêm túc 
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thực hiện. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra được những tồn tại, thiếu sót 

trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN của đơn vị, địa 

phương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương với quan điểm tăng 

cường công tác phòng ngừa tham nhũng là chính. Đồng thời giúp người đứng đầu 

các đơn vị, địa phương xác định được tầm quan trọng của công tác PCTN trong giai 

đoạn hiện nay; xác định được tồn tại, hạn chế thuộc về trách nhiệm của người đứng 

đầu để có hướng khắc phục. 

2.2.2.3. Biện pháp xử lý tham nhũng 

Qua công tác phát hiện hành vi tham nhũng, UBND tỉnh đã tiến hành xử lý kỷ 

luật hành chính 21 vụ (35 người). 

Đã tiến hành xử lý kỷ luật 16 người đứng đầu do để xảy ra tham nhũng trong 

cơ quan, đơn vị do mình phụ trách. 

Thu hồi 70.137.000.000 (bảy mươi tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu đồng) và 

3.645.969 m
2
 đất, chỉ được một nửa so với tổng số thiệt hại [27; tr.13, phụ lục 1a]. 

2.3. Nhận xét chung về các biện pháp hành chính Phòng, chống tham 

nhũng tại tỉnh Quảng Nam 

2.3.1. Kết quả đạt được và nguyên nhân 

- UBND tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng theo quy định pháp luật và theo hướng dẫn của Thanh tra Chính 

phủ. 

- Đã áp dụng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong hoạt 

động quản lý khi phát sinh các tình huống thực tế mà theo quy định của pháp luật 

phải áp dụng thực hiện. 

- Các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành các văn bản quy định 

về cơ chế thu thập thông tin, kiểm tra, xử lý các trường hợp không thực hiện, thực 

hiện không đúng hoặc thực hiện không kịp thời các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng. 

- Hằng năm, Thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp đã chỉ đạo các cơ quan trực 

thuộc xây dựng, phê duyệt ban hành các kế hoạch kiểm tra định kỳ, thường xuyên 
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kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc thẩm quyền quản lý. 

- UBND tỉnh; các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố đã xây dựng, ban 

hành và triển khai 100% kế hoạch công tác thanh tra hằng năm, trong đó có nội 

dung thanh tra hành chính hoặc thanh tra đột xuất nhằm phát hiện, xử lý hành vi 

tham nhũng. 

- Công tác xây dựng lực lượng chuyên trách trong các cơ quan phòng, chống 

tham nhũng được quan tâm củng cố, từ đó đã từng bước phát huy hiệu quả, phát 

hiện được nhiều vụ việc tham nhũng trong nhiều lĩnh vực như quản lý hành chính 

trong lĩnh vực đất đai, trong quản lý tài chính ngân sách, ngân hàng, các hành vi 

nhũng nhiễu, hối lộ cũng đã được phát hiện khá kịp thời, từ đó đã cơ bản kiểm soát 

được tình hình tham nhũng. 

- Các vụ việc tham nhũng được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý 

quyết liệt, mức án dành cho các đối tượng tham nhũng được tuyên nghiêm khắc, 

đúng pháp luật, thể hiện sự nghiêm minh trong xử lý, đồng thời thông qua đó tạo 

được sự đồng thuận trong dư luận xã hội, được nhân dân đồng tình ủng hộ cũng như 

đạt được tính răn đe đối với các đối tượng khác.   

Nguyên nhân có những kết quả này là do sự tập trung chỉ đạo, lãnh đạo quyết 

liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp ủy đảng và chính quyền tổ chức 

thực hiện thường xuyên, liên tục các giải pháp, biện pháp mà biện pháp hành chính 

luôn được quan tâm, chú trọng. 

2.3.2. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân  

2.3.2.1. Về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

- Thứ nhất, công tác cải cách hành chính đã được triển khai thực hiện hầu hết 

ở các đơn vị, địa phương nhưng kết quả chưa cao; một số nơi chưa đổi mới cách 

làm, còn gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp; một bộ phận CB,CC,VC còn có thái độ nhũng nhiễu, cửa quyền 

trong thi hành nhiệm vụ. 

- Thứ hai, tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công việc của một số CB,CC,VC 
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chưa tận tâm, tận lực với nhiệm vụ được giao, chưa thật sự là công bộc của dân; cá 

biệt một số CB,CC,VC còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, tham ô tài sản 

gây bất bình trong nhân dân, làm giảm lòng tin đối với Đảng, Nhà nước. 

- Thứ ba, việc kê khai tài sản, thu nhập của CB,CC,VC có nơi triển khai thực 

hiện chưa nghiêm túc. Một số đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập còn thờ 

ơ, xem nhẹ hoặc nhận thức chưa đúng về trách nhiệm và nghĩa vụ kê khai, nên việc 

kê khai chậm trễ, kê khai quá sơ sài làm ảnh hưởng tiến độ theo quy định. 

2.3.2.2 Về biện pháp phát hiện tham nhũng 

Thứ nhất, hoạt động của Thanh tra chưa đáp ứng được yêu cầu cấp thiết 

PCTN, chủ yếu thực hiện công tác thống kê, báo cáo, chưa mạnh dạn thực thi công 

vụ PCTN theo thẩm quyền. 

Thứ hai, một số đơn vị, địa phương còn xem nhẹ việc kiểm tra và tự kiểm tra, 

việc đôn đốc và chỉ đạo thực hiện. Các vụ việc tham nhũng tại đơn vị, địa phương 

được phát hiện, xử lý chủ yếu thông qua việc thanh tra, điều tra, báo chí đưa tin và 

đơn thư tố cáo; việc phát hiện tham nhũng hoặc người có hành vi tham nhũng thông 

qua hình thức tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị, địa phương là không có.  

2.3.2.3. Về biện pháp xử lý tham thũng 

Hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra chưa cao; hiệu 

lực các kết luận, kiến nghị, quyết định về thanh tra còn thấp, nhất là việc thu hồi 

tiền, tài sản về tham nhũng; ngành thanh tra tiến hành nhiều cuộc thanh tra, phát 

hiện nhiều sai phạm, nhưng phát hiện tham nhũng còn ít.  

Việc xử lý kỷ luật chưa có tác dụng răn đe, rất ít trường hợp xử lý kỷ luật với 

hình thức cách chức, đa số là cảnh cáo hoặc khiển trách [nguồn do học viên tự thu 

thập] 

* Nguyên nhân của hạn chế 

Một là, nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu, 

chưa quan tâm tới việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN; nhất là 

trong phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. Vẫn còn có tâm lý né tránh, nể nang 

không tích cực đấu tranh chống tham nhũng hoặc vì thành tích hoặc động cơ cá 
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nhân che giấu những khuyết điểm, hành vi tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, địa phương mình. Quy định trách nhiệm xử lý người đứng đầu khi xảy ra tham 

nhũng trong cơ quan, đơn vị chưa khuyến khích người đứng đầu kịp thời phát hiện, 

xử lý nghiêm tham nhũng. 

Hai là, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, địa vị pháp lý của một số cơ 

quan, đơn vị PCTN chưa rõ ràng, chưa bảo đảm tính độc lập cần thiết; năng lực, 

trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức làm công tác PCTN chưa đáp ứng yêu 

cầu; chưa có quy định đặc thù trong hoạt động nghiệp vụ về phát hiện, xử lý tham 

nhũng cũng như chế độ đãi ngộ cán bộ làm việc trong các cơ quan PCTN; cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác đấu tranh PCTN còn thiếu, chưa 

đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn đặt ra.  

Ba là, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị PCTN còn chưa được chặt 

chẽ; nhất là trong việc chuyển giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tham nhũng; 

đánh giá chứng cứ. 

Bốn là, trách nhiệm của người đứng đầu một số đơn vị, địa phương trong việc 

triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN chưa cao; chưa đề ra các 

biện pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo; chưa thực sự dựa vào dân và chưa phát huy 

sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ PCTN. 

Năm là, một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong 

việc triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo đúng quy định của Luật 

PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc triển khai thực hiện chỉ  dừng lại ở 

việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN, chưa chú trọng đến 

công tác thanh tra, kiểm tra về PCTN. 

Sáu là, nhận thức của một bộ phận CB,CC,VC và nhân dân trong đấu tranh 

PCTN chưa đầy đủ, chưa mạnh dạn đấu tranh trực tiếp với các hành vi tham nhũng, 

còn e dè, né trách, sợ trù dập, trả thù. Hầu hết, đơn thư tố cáo tham nhũng đều là 

đơn nặc danh, mạo danh nên không đủ điều kiện để xem xét, giải quyết, gây khó 

khăn cho công tác xác minh. Do đó, việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng 

không kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ PCTN. 
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2.3.3. Kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam 

Một là, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 

01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 

27/10/2007 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, theo đó đã điều chỉnh các vấn đề 

vướng mắc trong thực tiễn như: điều chỉnh về thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là 

từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) theo đặc thù của từng ngành, 

lĩnh vực. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác, mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác 

với các vị trí khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, 

viên chức đề nghị với cơ quan có thẩm quyền quản lý cấp trên trực tiếp quyết định 

chuyển đổi.  

Tuy nhiên, qua thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác trong thực tiễn vẫn 

còn một số vướng mắc như: Một số cán bộ, công chức, viên chức đã quen việc với 

công tác chuyên môn ở lĩnh vực cần được chuyên sâu, song đến thời hạn lại phải 

chuyển đổi cán bộ công chức, viên chức khác đảm nhiệm, sẽ ít có kinh nghiệm 

chuyên môn sâu và sẽ gặp khó khăn trong công tác. Khi chuyển đổi đến cơ quan, 

đơn vị khác thường xa nhà, đi lại khó khăn nhất là ở các huyện miền núi, ảnh hưởng 

đến cuộc sống của công chức, viên chức được chuyển đổi. Từ đó đã làm ảnh hưởng 

đến tâm lý của công chức, viên chức; đối tượng được chuyển đổi ở các thành phố, 

thị xã thường e ngại không muốn chuyển đến công tác ở một số huyện vùng sâu, 

vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Vì vậy cần xem xét và có chính sách khuyến 

khích, động viên công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác như: nhà ở công 

vụ, nâng bậc lương trước thời hạn, đặc biệt là khi hết thời hạn chuyển đổi thì có 

được trở lại đơn vị cũ hay không.  

Hai là, việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng được quy định tại Quyết 

định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã được triển 

khai. Tuy nhiên, trong thực tế việc CB,CC,VC thực hiện quy định về tặng quà và 
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nộp lại quà tặng trong thời gian qua hầu như không có trường hợp nào. Nguyên nhân 

do quy định về trình tự báo cáo, nộp lại quà, nhất là đối với quà tặng bằng hiện vật 

còn phức tạp, khó thực hiện, không khuyến khích các cơ quan, cá nhân thực hiện, 

chế tài xử lý chưa nghiêm; ranh giới giữa quà tặng và tài sản hối lộ khó phân biệt 

dẫn đến khó khăn cho việc xử lý và kiểm soát. Bên cạnh đó, việc triển khai thực 

hiện còn thiếu nghiêm túc, không mang lại hiệu quả thiết thực. Vì vậy, cần xem xét 

ban hành mới Nghị định quy định việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng theo 

hướng khuyến khích các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện việc nộp lại quà tặng; 

cần phân định rõ khái niệm về quà tặng và tài sản hối lộ; trách nhiệm của thủ trưởng 

các đơn vị, địa phương trong thực hiện tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; đồng 

thời quy định chế tài nghiêm khắc đối với hành vi báo cáo không trung thực trong 

việc thực hiện tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng. 

 

Kết luận Chƣơng 2 

Qua nghiên cứu những quy định cụ thể về các biện pháp hành chính PCTN và 

thực tế áp dụng các biện pháp đó trên thực tế; có thể nhận thấy được mối quan hệ 

giữa lý luận chung (Chương 1) và các quy định thực định (Chương 2), từ đó nhìn 

nhận khái quát về lý luận các biện pháp hành chính PCTN. 

Tuy nhiên, việc nhìn nhận trên cơ sở lý luận thì chưa toàn diện và chưa đầy 

đủ; cần phải có cái nhìn sâu hơn trên khía cạnh áp dụng và thi hành, từ đó mới thể 

thấy được sự phù hợp giữa lý luận và thực tiễn, tìm ra các ưu và khuyết điểm của lý 

luận. 

Mặc dù, việc ghi nhận các biện pháp hành chính trong pháp luật hành chính đã 

khá đầy đủ, nhưng chưa sâu rộng, và cũng chỉ mang tính chất lý luận, khi được thực 

tế soi đường, và kiểm chứng mới thấy được tầm quan trọng của các biện pháp trên. 

Việc áp dụng thực tiễn đã cho thấy, việc quy định lý luận, cũng như áp dụng thực 

tiễn có mối quan hệ không thể tách rời, có tầm quan trọng nhất định; là tổng thể 

chung góp phần đấu tranh PCTN. Qua việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn ở 

Chương 2, có thể thấy bản thân lý luận và thực tiễn vẫn còn những khoảng cách, 
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cần phải được bổ sung, làm rõ và hoàn thiện hơn. Do đó, cần xem xét đến phương 

hướng, các điều kiện về chính trị và pháp luật để tìm ra giải pháp hoàn thiện các 

biện pháp hành chính trong công tác PCTN. 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM  BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH  

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TỪ THỰC TIỄN  

TỈNH QUẢNG NAM 

 

3.1. Giải pháp chung bảo đảm biện pháp hành chính phòng, chống tham 

nhũng từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam 

3.1.1. Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng 

Nhân dân ta luôn ghi nhớ biết ơn công lao của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ và 

xây dựng Tổ Quốc. Dân ta luôn tin Đảng, nhưng lòng tin vào năng lực chống tham 

nhũng của Đảng dường như còn rất ngập ngừng. Phát biểu với cử tri Hà Nội ngày 1-

12-2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Nghị quyết Trung ương 4 trước 

đó “có tác dụng cảnh tỉnh với những người quên đi nguy cơ sụp đổ chế độ. Thứ hai 

là để răn đe; thứ ba là nhằm ngăn chặn sai phạm. Và cuối cùng nếu không sửa thì 

mới xử lý kỷ luật”. Kiểm điểm thì “không ai muốn tự nhận mình đang nằm trong bộ 

phận suy thoái”, rất khó để ai đó tự nhận khuyết điểm của mình, “đụng đến lợi ích 

là va chạm, là phản ứng. nhất là khi lợi ích đã thành nhóm”. Không nên xem việc 

kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 là cây đũa thần” [49]. Vì vậy, 

trong công tác PCTN, trước hết phải có sự đồng lòng và tự kiểm điểm từ chính nội 

bộ Đảng, tăng cường hoàn thiện thể chế để làm tốt công tác PCTN. 

Trong đấu tranh PCTN, pháp luật được coi là phương tiện cứng rắn nhất và 

không thể thiếu được. Lịch sử đấu tranh chống tham nhũng trên phạm vi toàn thế 

giới cho thấy, nếu thiếu phương tiện pháp luật thì cuộc đấu tranh này chỉ là cuộc 

chiến nửa vời dọa tham nhũng chứ không diệt được tham nhũng. Vai trò của pháp 

luật trong đấu tranh chống tham nhũng được thể hiện ở nhiều nội dung khác nhau, 

từ việc xác định thế nào là tham nhũng, các loại hành vi tham nhũng, các biện pháp 

phòng ngừa, các loại chế tài cho tới hình thức và biện pháp xử lý tham nhũng. Ở 

một cách phân chia tương đối, pháp luật liên quan đến tham nhũng được sử dụng 

trên hai phương diện: phòng ngừa tham nhũng và xử lý tham nhũng. 
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Pháp luật về phòng ngừa tham nhũng được thể hiện ở rất nhiều ngành luật, 

nhiều văn bản khác nhau: từ các văn bản về tổ chức bộ máy Nhà nước, văn bản về 

các lĩnh vực kinh tế xã hội đến pháp luật đấu tranh trực diện với tham nhũng. Nó có 

thể là ngành luật hiến pháp, luật đất đai, luật tài chính - ngân hàng, luật hành chính, 

luật dân sự, luật kinh tế…Một đòi hỏi đối với các văn bản pháp luật này là phải 

đồng bộ, thống nhất, phải tạo được khuôn mẫu pháp lý có khả năng loại trừ sự nảy 

sinh của các hành vi tham nhũng. 

Pháp luật cũng cần phải có hệ thống quy chế pháp lý hoàn thiện, hiệu quả, 

ngăn chặn mọi điều kiện dẫn đến tham nhũng, sao cho bất cứ ai dù muốn cũng 

không thể tham nhũng được. Nhiều nước có kinh nghiệm tốt về mặt này. Thí dụ, 

thực hiện luật công khai tài sản riêng của tất cả viên chức công quyền. Đồng thời 

hình thành bộ máy giám sát theo dõi quá trình thay đổi tài sản để tránh tẩu tán tài 

sản và sớm phát hiện tham nhũng. Mỗi viên chức có một hồ sơ tài sản và thu nhập 

trong hệ thống máy tính quản lý toàn quốc, bất cứ ai cũng có thể kiểm tra. Mọi 

khoản tiền chính quyền thu của dân dù nhỏ cũng phải có ghi chép công khai và 

được giám sát. 

Do có hệ thống pháp luật PCTN hoàn thiện mà phương Tây tuy công nhiên đề 

cao đồng tiền nhưng lại ít tham nhũng. Luật chống tham nhũng ở nước ngoài 

(Foreign Corrup Practices Act) của Mỹ nghiêm ngặt tới mức không công ty Mỹ nào 

dám đưa hối lộ cho quan chức nước ngoài. Cũng vì có luật chặt chẽ mà Chính phủ 

Nhật thẳng tay khởi tố vụ công ty Nhật PCI đưa hối lộ cho Huỳnh Ngọc Sỹ khi Sỹ 

đòi “hoa hồng” bằng 15% tổng đầu tư thì mới cho PCI trúng thầu làm dự án Đại lộ 

Đông Tây TP Hồ Chí Minh [55]. 

Bênh cạnh đó, về chính sách pháp luật, cần đẩy nhanh lộ trình tăng lương, cải 

cách hành chính và tinh giản biên chế. Thực tiễn và bài học kinh nghiệm của nhiều 

quốc gia cho thấy, mức lương được hưởng của cán bộ, công chức có ảnh hướng rất 

lớn đến vấn nạn tham nhũng. Vì vậy, cần đẩy nhanh tiến độ cải cách tiền lương, 

nhất là đối với những người làm việc trong đơn vị hành chính, sự nghiệp công. Tiền 

lương phải đảm bảo đủ sống cho bản thân và gia đình người lao động thì họ mới có 
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thể toàn tâm trong công việc. Những người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải 

làm gương sáng kiến, cải tiến, gương mẫu trong cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo cải cách 

hành chính tại đơn vị sẽ giảm thiểu được tham nhũng. 

3.1.2. Nâng cao năng lực phòng, chống tham nhũng của cơ quan hành 

chính nhà nước ở địa phương 

Một số học giả đề xuất ý kiến cho rằng nên thành lập một tổ chức độc lập do 

Quốc Hội lập ra và do Quốc Hội điều phối [32, tr.118]; giải pháp này là một ý tưởng 

hay; bởi vì tuy Việt Nam đã có Ban Chỉ đạo PCTN, nhưng đây là cơ quan của 

Đảng, cần thiết về mặt chiến lược; còn muốn tổ chức thực hiện PCTN đúng luật, 

hợp hiến, hợp pháp thì nhất định phải thành lập cơ quan do Quốc Hội chi phối. Tuy 

nhiên, cần xem xét về vị trí, tính chất, quyền lực của cơ quan này, đồng thời cần 

phải xét đến mối quan hệ với các cơ quan hành pháp, tư pháp. Mối quan hệ giữa ba 

thiết chế quyền lực lập pháp, hành pháp, tư pháp ở nước ta còn nhiều bất cập nên 

không đơn giản để cơ quan PCTN độc lập này “có đất diễn” trên thực tế.  

Thiết nghĩ, nên phát huy tối đa vai trò, vị trí mô hình tổ chức hiện nay, bởi với 

những gì hiện có, tuy còn chồng chéo, cồng kềnh nhưng thay đổi cả một hệ thống 

đó thì không đơn giản, điều tốt nhất nên làm là thay đổi phương thức hoạt động 

cũng như nâng cao năng lực PCTN của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa 

phương (Trong phạm vi Luận văn này, không đề cập đến cơ quan hành chính ở 

Trung ương – Chính Phủ bởi tính chất vĩ mô). 

Một số giải pháp để nâng cao năng lực PCTN của cơ quan hành chính nhà 

nước ở địa phương: 

Một là, tăng cường kiểm tra hành chính. Về lý thuyết, để chống tham nhũng có 

hiệu quả, trước hết các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương phải thường 

xuyên kiểm tra hành chính ngay trong chính cơ quan của mình. Để công tác kiểm 

tra hành chính đạt hiệu quả: 

- Trước hết phải lựa chọn người có kỹ năng, bản lĩnh và điều kiện thực hiện 

chức năng kiểm tra trong các cơ quan hành chính nhà nước. Lâu nay cán bộ kiểm 

tra thường bị coi nhẹ do tính chất va chạm, phức tạp và tiền lương thấp. Người làm 
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chức năng kiểm tra trong các cơ quan hành chính thường nể nang, ngại va chạm 

hoặc hèn nhát, sợ bị trả thù nên tiến hành kiểm tra một cách chiếu lệ, không trung 

thực, không sâu sát. Cần thay đổi tình trạng này bằng cách nhấn mạnh tầm quan 

trọng của kiểm tra, tìm cơ chế để cán bộ kiểm tra có thu nhập ngang với mức trung 

bình cao của cơ quan và thiết kế cơ chế bảo vệ họ. Đi đôi với các chính sách đó 

cũng cần quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm nhiệm vụ kiểm tra, 

nghiêm khắc xử lý cán bộ vi phạm nguyên tắc trung thực, khách quan, kịp thời 

trong kiểm tra. 

- Xây dựng quy trình kiểm tra nhằm chống lại các hành vi tham nhũng. Trước 

hết, quy định các bước thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu và thông tin nội bộ về các 

hành vi mang tính vụ lợi cá nhân. Thứ hai, quy định quy trình kiểm tra khi thấy việc 

chi tiêu và sử dụng tài sản công có dấu hiệu lãng phí và bất hợp lý. Thứ ba, quy 

trình kiểm tra khi có dư luận của quần chúng nhân dân phản ánh cán bộ công chức 

chi tiêu, mua sắm một cách không bình thường so với mức thu nhập thực tế của họ. 

Thứ tư, quy trình kiểm tra khi thấy cán bộ, công chức sử dụng tài sản không rõ 

nguồn gốc. 

Vì phần lớn những người thực hiện hành vi tham nhũng là những người có 

trình độ cao, có hiểu biết về pháp luật và có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, vì vậy 

các hành vi tham nhũng của họ được ngụy trang và che đậy rất khéo léo, tinh vi. Vì 

vậy cần nghiên cứu để tìm ra các biện pháp kiểm tra phát hiện hành vi tham nhũng 

của công chức nhà nước trong các tình huống điển hình để hướng dẫn cho người 

làm chức năng kiểm tra. 

Ngoài ra, số đông cán bộ, công chức là đảng viên nên việc kiểm tra để phát 

hiện các hành vi tham nhũng không thể thiếu cơ quan kiểm tra đảng vào cuộc. Đối 

với những thông tin phản ánh các hành vi tham nhũng qua con đường tố cáo (kể cả 

giấu tên) thì Ủy ban Kiểm tra đảng cần kết hợp với chủ thể hành chính để tiến hành 

kiểm tra và tìm ra sự thật để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm ngăn chặn hành vi 

tham nhũng và chuyển qua giai đoạn thanh tra, điều tra để xử lý hành chính hoặc 

truy tố trước pháp luật. 
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Hai là, nâng cao chất lượng giám sát hành chính. 

Để giám sát nhằm chống các hành vi tham nhũng trong cơ quan hành chính 

nhà nước ở địa phương, trước hết phải thực hiện giám sát hành chính ngay trong cơ 

quan của mình. Phải chỉ đạo hoạt động giám sát thực hiện đúng nhiệm vụ theo dõi, 

kiểm tra và xem xét hành vi của công chức nhà nước được giao thẩm quyền đối với 

đối tượng (tổ chức, cá nhân) để kiểm soát hoạt động của họ, buộc họ chịu sự giám 

sát của cơ quan để đi đúng quỹ đạo. 

Vì vậy, hoạt động giám sát hành chính là hoạt động tất yếu khách quan nhằm 

hạn chế các hiện tượng vi phạm pháp luật của đối tượng và những căn bệnh cửa 

quyền đặc lợi vốn thường xuất hiện trong các cơ quan hành chính nhà nước. 

Để nâng cao chất lượng giám sát nhằm PCTN cần củng cố sức mạnh của cơ 

quan chỉ đạo chống tham nhũng và các cơ quan giám sát trong bộ máy nhà nước ở 

địa phương. Cơ quan PCTN có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt 

động PCTN trên phạm vi đối tượng. 

Đồng thời nâng cao vai trò giám sát nhằm PCTN của các tổ chức chính trị, xã 

hội và dân cư, trong đó Ban chỉ đạo thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác nhau làm 

nhiệm vụ hạt nhân phối hợp. Hội đồng nhân dân các cấp nâng cao trách nhiệm giám 

sát công tác PCTN tại địa phương; Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp 

giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN theo lĩnh vực mình phụ 

trách. 

Ba là, tăng cường công tác thanh tra hành chính 

Ở Việt Nam, cơ quan Thanh tra không có chức năng truy tố về các hành vi 

tham nhũng. Công tác thanh tra dừng lại ở khâu phát hiện ra các hành vi tham 

nhũng của đối tượng thanh tra và chuyển vụ việc qua cơ quan điều tra của Công an 

để truy tố trước pháp luật. Mặc dù có quyền lực hạn chế như vậy, nhưng nếu làm tốt 

nhiệm vụ thanh tra thì tham nhũng sẽ hạn chế rất nhiều. Để thanh tra làm được sứ 

mệnh của mình cần thực thi các giải pháp sau: 

- Tiến hành thanh tra trung thực, khéo léo và phản ánh khách quan kết quả 

thanh tra. 
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- Nỗ lực thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. 

- Tổ chức thanh tra khẩn trương, trung thực các vụ việc có dấu hiệu tham 

nhũng thuộc thẩm quyền. 

- Tiếp nhận và thu thập thông tin về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; xây dựng 

cơ sở dữ liệu thông tin về PCTN. 

3.1.3. Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ 

Hiện tượng tham nhũng gắn liền với những con người cụ thể, và chỉ có những 

người có chức, có quyền, có vị thế trong bộ máy công quyền mới có thể thực hiện 

hành vi tham nhũng. Trong xã hội Việt Nam hiện nay, những người có chức, có 

quyền chỉ có thể là cán bộ, đảng viên, vì vậy để PCTN có hiệu quả thì phải bắt đầu 

từ công tác tổ chức, cán bộ. 

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi 

công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” [15, tr. 

309, 313]. Vì vậy để lãnh đạo PCTN hiệu quả, vấn đề mấu chốt đối với các cấp ủy là 

đội ngũ cán bộ phải được chọn lọc kỹ. 

Cho đến nay, mặc dù đánh giá cán bộ vẫn được xác định là khâu quan trọng 

nhất trong quy trình công tác cán bộ, nhưng trong thực tế, đánh giá cán bộ vẫn là 

khâu yếu nhất. Trong vài năm trở lại đây, đã xuất hiện không ít cán bộ giữ cương vị 

lãnh đạo chủ chốt các cấp tham nhũng. Ở những đối tượng này, có thể khẳng định 

họ không phải là những người có trình độ thấp, không phải họ gặp khó khăn về kinh 

tế. Vì vậy, nguyên nhân dẫn đến tham nhũng được xác định là do họ thiếu tu dưỡng, 

rèn luyện dẫn đến suy thoái đạo đức, lối sống cùng với sự buông lỏng, yếu kém 

trong công tác đánh giá, quản lý cán bộ của các tổ chức đảng. 

Trong thời gian tới, để khắc phục những hạn chế này, các cấp ủy cần thực hiện 

nghiêm túc công tác quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên theo thời hạn quy định và 

hằng năm theo quy định của Trung ương. Bằng nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác, 

cơ quan tổ chức cán bộ tham mưu cho cấp ủy và người đứng đầu cơ quan đánh giá 

đúng mặt mạnh, mặt yếu của từng người để lựa chọn, bố trí cán bộ vào môi trường 

và cương vị phù hợp, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Những 
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người chưa thật sự đáng tin cậy về tính liêm khiết, tính kỷ luật, trung thực thì không 

bố trí công tác ở nơi có quyền cấp phép, duyệt kế hoạch, quản lý nhân lực, nơi liên 

quan đến tiền, hàng… Người đã có biểu hiện tư lợi ở cấp dưới thì không bố trí vào 

cương vị cao hơn. Cấp ủy và cơ quan tổ chức – cán bộ phải hết sức tỉ mỉ, khách 

quan và công tâm trong theo dõi nhận xét cán bộ, lường trước được những diễn biến 

tư tưởng, đạo đức của từng người. Sau khi bố trí công tác, cấp ủy và cơ quan tổ 

chức cán bộ tiếp tục theo dõi sát sao, thấy rõ được những mặt tốt, mặt mạnh và 

những hạn chế bộc lộ trong quá trình công tác của cán bộ để kịp thời giáo dục, uốn 

nắn.  

Sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ, đảm bảo công khai, dân 

chủ, đảm bảo công khai, dân chủ. Chấn chỉnh công tác thi tuyển, tiếp nhận cán bộ, 

công chức; chú trọng thanh tra, xử lý tham nhũng trong thi tuyển; thí điểm tiến tới 

mở rộng thi tuyển công khai một số chức danh cán bộ quản lý cấp phòng, cấp vụ, 

nhất là người đứng đầu bệnh viện, trường học, cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp 

của Nhà nước. Xem xét, xử lý trách nhiệm người giới thiệu, đề bạt cán bộ đã bao 

che hành vi tham nhũng của người được bổ nhiệm, đề bạt. 

Sửa đổi, bổ sung quy định về bổ nhiệm, phân cấp quản lý cán bộ theo hướng 

tăng quyền hạn cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức gắn với trách nhiệm cá nhân 

trong việc lựa chọn, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cấp phó và cán bộ cấp dưới trên 

cơ sở thảo luận dân chủ trong tập thể lãnh đạo. 

Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, về miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho 

từ chức, tạm đình chỉ chức vụ người có dấu hiệu tham nhũng để thanh tra, kiểm tra. 

Khuyến khích việc chủ động từ chức vì lý do trách nhiệm. 

Áp dụng tư tưởng “hồi tỵ” thời phong kiến vào công tác đấu tranh PCTN, 

khắc phục những bất cập trong công tác quản lý hiện nay. Khoản 3, Điều 37 Luật 

PCTN năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012) quy định: “Người đứng 

đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bổ trí vợ 

hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữa chức vụ quản lý về tổ 
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chức nhân sự, kế toán – tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, 

đơn vị đó”. Phạm vi và đối tượng ở luật hiện hành hẹp hơn rất nhiều so với luật “hồi 

tỵ” thời trước. Để khắc phục tình trạng kéo bè, kéo cánh, tham ô, tham nhũng, lũng 

đoạn các cơ quan, tổ chức, việc mở rộng phạm vi và đối tượng luật “hồi tỵ” là cần 

thiết. 

Những biểu hiện tiêu cực của hiện tượng “thân quen, họ hàng” đã ảnh hưởng 

không nhỏ tới tính minh bạch, dân chủ trong bộ máy nhà nước. Để khắc phục, rất 

cần sự thay đổi; cần áp dụng cơ chế chính sách buộc những người tuyển dụng, sử 

dụng cán bộ, công chức phải thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật, 

tránh tình trạng kéo bè, kéo cánh để lũng đoạn, tham nhũng. 

3.1.4. Minh bạch hóa hoạt động phòng, chống tham nhũng 

Công khai thông tin làm gia tăng mạnh mẽ niềm tin của người dân vào đường 

lối, chủ trương của Đảng và vai trò điều hành của Chính Phủ, còn che giấu sẽ tạo ra 

hiệu ứng ngược lại. Niềm tin của nhân dân là yếu tố then chốt tạo ra sự ổn định 

chính trị, nên công khai thông tin cần phải được coi là một ưu tiên của đất nước.  

Minh bạch hóa hoạt động PCTN là một trong những giải pháp mà Việt Nam 

thực hiện để PCTN từ trước đến nay. Giải pháp này đã được quy định trong luật và 

các văn bản dưới luật nhằm hướng dẫn thi hành, đồng thời được quy định trong các 

văn bản quy định quy chế làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, việc minh 

bạch hóa hoạt động PCTN vẫn chưa đạt yêu cầu, vì vậy, đòi hỏi cần phải tăng 

cường và nâng cao chất lượng hoạt động minh bạch hóa trong công tác PCTN. Có 

thể đề ra một số giải pháp sau: 

3.1.4.1 Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, 

xây dựng và thực hiện pháp luật 

- Minh bạch hóa quá trình soạn thảo, trình, ban hành chính sách, pháp luật; 

quá trình chuẩn bị, trình, ban hành quyết định, văn bản hành chính gắn liền với 

việc cải cách thủ tục hành chính 

Việc minh bạch hóa nhằm đưa ra được hệ thống chính sách, pháp luật phù hợp 
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nhất với nguyện vọng của đông đảo người dân và xuất phát từ thực tiễn xã hội, như 

thông qua việc đánh giá tác động đối với các quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều 

chỉnh của chính sách, pháp luật hoặc lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự điều 

chỉnh của chính sách, pháp luật... Bên cạnh đó, việc tăng cường minh bạch hóa 

trong quá trình soạn thảo và ban hành chính sách, pháp luật cũng góp phần ngăn 

ngừa các nguy cơ tham nhũng dựa trên lợi ích nhóm và giảm thiểu các chi phí của 

người dân và xã hội nói chung phát sinh do sự thiếu minh bạch của hệ thống chính 

sách và pháp luật. 

- Tổng rà soát, sửa đổi pháp luật về bí mật nhà nước theo hướng thu hẹp 

phạm vi bí mật nhà nước ở mức cần thiết 

Việc rà soát, sửa đổi pháp luật về bí mật nhà nước là cần thiết nhằm góp phần 

thúc đẩy công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo 

hướng coi công khai, minh bạch là nguyên tắc và bí mật nhà nước là những trường 

hợp ngoại lệ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng 

thời, việc đề xuất danh mục bí mật nhà nước của các ngành, các cấp cũng cần dựa 

trên những tiêu chí minh bạch và thống nhất. Theo đó, quy định rõ, cụ thể các nhóm 

thông tin, tài liệu hoặc nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước và những gì 

không được quy định trong danh mục này phải được công khai, minh bạch. 

- Cụ thể hóa và tăng cường kiểm tra nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy 

định của Luật PCTN về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức 

ở tất cả các ngành, các cấp và trong các lĩnh vực nhất là trong việc thực hiện các 

chính sách an sinh xã hội 

Việc quy định các lĩnh vực, nội dung hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị là 

một bước tiến trong Luật PCTN. Tuy nhiên, giữa các quy định và thực tiễn áp dụng 

luôn tồn tại một khoảng cách cần rút ngắn. Như đề cập ở phần trên, thực hiện công 

khai và minh bạch cần được gắn với trách nhiệm của những chủ thể có thẩm quyền. 

Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của 

Luật là một yêu cầu tất yếu nhằm đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch trên thực 

tế. 
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- Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công 

dân về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; hoàn thiện và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc quy chế người phát ngôn của cơ quan nhà nước; xây dựng và ban hành 

luật về tiếp cận thông tin; có chế tài đối với người vi phạm quyền được thông tin 

của công dân 

Ngoài việc quy định các nội dung yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch 

trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, việc hoàn thiện các cơ chế đảm bảo 

quyền tiếp cận thông tin của công dân có vai trò quyết định đến hiệu lực thực tế của 

các quy định này. Vì vậy, các giải pháp cần tiếp tục tập trung vào một số vấn đề còn 

chưa được quy định cụ thể trong Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thực hiện, 

quy trình tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin của công dân; cơ chế 

công bố hoặc công khai thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; các 

phương thức tiếp cận thông tin, cũng như các hình thức xử lý trách nhiệm (hình sự, 

kỷ luật hoặc vật chất đối với cán bộ, công chức, viên chức) và các hình thức xử lý vi 

phạm hành chính, hình sự, dân sự đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cản trở việc 

tiếp cận thông tin của công dân. 

Một nhiệm vụ quan trọng không kém nữa là nhanh chóng xây dựng và ban 

hành Luật tiếp cận thông tin để tạo hành lang pháp lý cho người dân. 

- Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, 

minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật 

Tương tự như phân tích ở trên, bên cạnh quy định về công khai, minh bạch 

trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, việc hoàn thiện và tăng cường cơ 

chế thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện có vai trò rất quan trọng. Qua 

đó nhằm tạo chuyển biến về công khai, minh bạch trên thực tế của hoạt động xây 

dựng, hoạch định và thực hiện chính sách, pháp luật, đặc biệt là đối với các cơ quan 

quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Vì vậy, trong hoạt động thanh tra, như thanh 

tra trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp hoặc thanh tra trách nhiệm 

việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, yêu cầu 

về thực hiện công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực 
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hiện pháp luật cần được coi là một nội dung quan trọng. Bên cạnh đó, các cơ quan 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, như Bộ Tư pháp 

và Sở Tư pháp các cấp cũng cần coi trọng và tăng cường công tác kiểm tra, thanh 

tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và 

thực hiện pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành. 

3.1.4.2. Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi 

công vụ 

- Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, 

bỏ trống trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách của từng vị trí công tác, 

nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và căn cứ vào kết 

quả thực hiện chức trách đó để đánh giá cán bộ, công chức 

Các giải pháp trên, bên cạnh mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, còn góp phần đảm bảo tính minh bạch trong 

hoạt động quản lý nhà nước. Với việc phân công, phân cấp rõ ràng, gắn với quy 

định cụ thể, rành mạch về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp, chức trách 

của từng vị trí công tác và đảm bảo tính khách quan trong công tác đánh giá cán bộ, 

công chức, tính minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước sẽ có những cải thiện 

quan trọng. Thông qua đó, người dân cũng dễ dàng hơn trong giám sát hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời, tính trách nhiệm, liêm chính của đội 

ngũ cán bộ, công chức cũng sẽ được tăng cường, góp phần phòng ngừa tham nhũng 

một cách có hiệu quả trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện cơ chế về trách nhiệm giải trình của cán bộ, 

công chức, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, 

cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng 

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

Cùng với quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng phân định 

rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, 
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việc nâng cao trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ lãnh 

đạo, quản lý kèm theo các hình thức xử lý vi phạm cụ thể có vai trò hết sức quan 

trọng nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị. Trách nhiệm giải trình theo cách hiểu thông thường là tính chịu trách nhiệm và 

khả năng giải thích của cán bộ, công chức về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ 

được giao trong quá trình thi hành công vụ. Như vậy, bản thân khái niệm về trách 

nhiệm giải trình đã bao hàm tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. Trách nhiệm giải trình cũng gắn liền với việc đảm bảo tính hợp pháp và hợp 

lý của quyết định hành chính, hành vi hành chính, cũng như của hoạt động quản lý 

nhà nước nói chung. Với cách tiếp cận này, tăng cường trách nhiệm giải trình cần 

được thể hiện cụ thể trong việc đổi mới quy trình xử lý công việc, phân công nhiệm 

vụ, chia sẻ thông tin, cá thể hóa trách nhiệm và quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu 

nại hành chính phát sinh trong hoạt động công vụ, cũng như xử lý kỷ luật đối với 

cán bộ, công chức, viên chức. Quá trình đổi mới cần được thực hiện theo nguyên tắc 

đã được đề cập đến trong nhiều văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về cải cách 

hành chính, đó là một việc chỉ giao cho một người hoặc một cơ quan, tổ chức, đơn 

vị chịu trách nhiệm chính. Tóm lại, nâng cao trách nhiệm giải trình của cán bộ, công 

chức cũng chính là góp phần đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, qua đó giúp nâng cao hiệu quả của công tác PCTN. 

- Công bố công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và công khai việc thực 

hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức, 

trước hết là của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Sửa đổi các quy định 

về quản lý, sử dụng nhà công vụ; xử lý nghiêm minh các vi phạm trong việc quản lý, 

sử dụng nhà công vụ 

Thông thường các chế độ, định mức, tiêu chuẩn được đề cập trong Quy chế 

chi tiêu nội bộ với sự tham gia ý kiến của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị vào quá trình xây dựng. Như vậy, tính minh bạch trong 

quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước thể hiện qua việc đạt được sự 

thống nhất chung trong toàn cơ quan, tổ chức, đơn vị khi cùng đưa ra một bản Quy 
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chế quy định về các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Đồng thời qua đó, cán bộ, công 

chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng sẽ có căn cứ để đánh giá được 

tính đúng đắn trong việc sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước, đặc biệt là đối với 

người đứng đầu. Ngoài ra, việc quy định các hình thức xử lý trách nhiệm đối với 

người có hành vi vi phạm, như vi phạm các quy định về định mức chi tiêu; sai phạm 

trong việc thực hiện quy trình thu chi ngân sách nhà nước; hoặc sử dụng tài sản của 

Nhà nước sai mục đích... cũng cần đặc biệt được coi trọng nhằm đảm bảo tính hiệu 

quả trong việc áp dụng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn này trên thực tế. 

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo hướng 

từng bước công khai và quy định trách nhiệm giải trình nguồn gốc tài sản, thu 

nhập; thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách 

nhà nước cho cán bộ, công chức 

Hiện tại theo kết quả tổng kết sơ bộ, đa số các cơ quan nhà nước, đặc biệt là 

các cơ quan ở cấp Trung ương đã thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả 

các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức. Ngày 08 tháng 8 năm 

2011, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 68/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 về minh 

bạch tài sản, thu nhập. Khoản 3 Điều 1 Nghị định này đã quy định bản kê khai tài 

sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải công khai trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị nơi mình thường xuyên làm việc. Theo đó, căn cứ vào đặc điểm, tình hình 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức quyết định công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp hoặc niêm yết bản 

kê khai tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thời điểm công khai được thực hiện 

từ ngày 31 tháng 12 đến 31 tháng 3 của năm sau, nhưng phải đảm bảo thời gian 

công khai tối thiểu là 30 ngày. Riêng đối với trách nhiệm giải trình nguồn gốc tài 

sản, thu nhập, do xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, như hệ thống đăng ký và quản 

lý tài sản còn hạn chế; hình thức thanh toán bằng tiền mặt vẫn còn khá phổ biến 

trong các giao dịch, nên vấn đề này đang tiếp tục được nghiên cứu để có các giải 

pháp phù hợp với tình hình thực tiễn ở Việt Nam. Tuy nhiên, Nghị định 
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68/2011/NĐ-CP cũng đã có những quy định cụ thể về các hình thức xử lý trách 

nhiệm đối với các hành vi kê khai không trung thực, kê khai chậm, chậm tổ chức 

việc kê khai và chậm tổng hợp báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập. Đây 

có thể coi là những biện pháp quan trọng nhằm tăng cường minh bạch về tài sản, 

thu nhập của cán bộ, công chức, qua đó giảm cơ hội phát sinh xung đột lợi ích và 

hành vi tham nhũng trong hoạt động công vụ. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

công vụ, công chức, nhất là việc minh bạch tài sản, thu nhập, việc thực thi công vụ 

ở những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh việc xây dựng, công bố công khai các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, 

đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức và tăng cường giám sát việc thực hiện 

theo quy định của pháp luật 

Cũng tương tự như nhiều giải pháp ở trên, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện pháp luật về công vụ, công chức, đặc biệt là các quy định liên quan đến 

kiểm soát xung đột lợi ích ở những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, 

tổ chức, doanh nghiệp là rất quan trọng nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công 

tác PCTN trên thực tế. Thông qua việc xây dựng, công khai và tổ chức thực hiện 

các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, 

người dân và những người xung quanh có căn cứ để giám sát hoạt động thi hành 

công vụ của cán bộ, công chức và các cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm tra cũng có 

căn cứ khách quan để xem xét, đánh giá và đưa ra những kiến nghị phù hợp nhằm 

tăng cường tính liêm chính và minh bạch trong hoạt động công vụ. 

3.1.4.3. Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh 

cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về hải quan, tín dụng, xuất nhập khẩu và một số 

lĩnh vực khác nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và cạnh tranh giữa các 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Thực hiện các chính sách kinh tế đối 

với doanh nghiệp một cách minh bạch và nhất quán 

Việc nhất thể hóa hệ thống cơ chế, chính sách và pháp luật áp dụng đối với các 
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doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế vừa là đòi hỏi của quá trình hoàn thiện 

thể chế kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

và huy động mọi nguồn lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để trở thành 

một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Bên cạnh đó, đây cũng 

chính là một yêu cầu nhằm tăng cường tính minh bạch và nhất quán, qua đó làm 

giảm cơ hội phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kinh doanh. Quá trình 

này đòi hỏi hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh doanh cần được tiếp tục 

rà soát và hoàn thiện theo hướng tăng cường công khai, minh bạch, công bằng và 

bảo đảm tính cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế. Hệ thống này cần bảo đảm 

được quyền tự do kinh doanh của cá nhân, tổ chức trong việc thành lập doanh 

nghiệp, đăng ký kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, 

hàng hóa, cũng như giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh. 

Đồng thời các trình tự, thủ tục hành chính phát sinh trong hoạt động kinh doanh 

cũng cần được cải cách theo hướng này nhằm giảm thiểu tối đa những rào cản phát 

sinh từ cơ chế, phương thức quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đối với hoạt động 

kinh doanh, đặc biệt là trong một số lĩnh vực có sự giao tiếp thường xuyên giữa 

doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, như thuế, hải quan, quản lý thị 

trường hoặc các cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực (lao động, an toàn vệ sinh 

thực phẩm,...) 

3.2. Các giải pháp riêng bảo đảm biện pháp hành chính phòng, chống 

tham nhũng đối với tỉnh Quảng Nam 

3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý nhà nước ở các 

ngành, các cấp; đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, 

địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham 

nhũng và chịu trách nhiệm khi để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình lãnh đạo, phụ 

trách xảy ra tham nhũng. Cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan phải gương mẫu, không 

tham nhũng và có dấu hiệu tham nhũng; đi đầu trong thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng. 

3.2.2. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về phòng, 
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chống tham nhũng; thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm; xây 

dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật nhằm 

phòng ngừa tham nhũng, thực hiện tốt việc công khai minh bạch hoạt động của cơ 

quan, đơn vị. 

3.2.3. Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại địa phương, cơ 

quan, đơn vị; rà soát, đánh giá, quy hoạch, sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ để 

tăng cường củng cố, kiện toàn các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các 

đơn vị trọng yếu; thực hiện nghiêm việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 

cán bộ, công chức. Kiên quyết thay thế những cán bộ có nhiều dư luận tiêu cực, uy 

tín giảm sút hoặc yếu kém về năng lực, trình độ, gây mất đoàn kết nội bộ kéo dài. 

3.2.4. Tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, hoạt 

động của các cơ quan có chức năng PCTN; thường xuyên nắm tình hình dư luận, cử 

tri về hiệu quả, tác động các chủ trương, giải pháp PCTN, tình hình tham nhũng để 

kiến nghị các cấp ủy đảng chấn chỉnh; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ Quốc, các tổ 

chức đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và của nhân dân trong 

việc phát hiện, đấu tranh những hành vi tham nhũng; thực hiện tốt quy định về bảo 

vệ, biểu dương, khen thưởng các nhân, tập thể phát hiện, tố cáo hành vi tham 

nhũng, có thành tích đấu tranh chống tham nhũng. 

 

Kết luận Chƣơng 3 

Việc nghiên cứu phương hướng hoàn thiện, các điều kiện về chính trị và pháp 

luật tại Chương 3 đã chỉ ra được cơ sở lý luận và thực tiễn về việc tạo ra cơ chế để 

các biện pháp hành chính có tác dụng trên thực tế. 

Mặc dù các giải pháp hoàn thiện các biện pháp hành chính nếu trên chưa thật 

sự hoàn hảo, nhưng bản thân chúng cũng có rất nhiều ưu điểm, có tính khả thi cao, 

và cần thiết cho việc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng. 
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KẾT LUẬN 

Tham nhũng là hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền 

vững của đất nước, làm cho kinh tế chậm phát triển, thất thoát, lãng phí tài sản của 

dân, thiệt hại ngân sách, gây rối loạn nền kinh tế, gia tăng khoảng cách giàu nghèo, 

tình trạng nghèo đói ngày càng trầm trọng. Hơn nữa, nó làm xói mòn lòng tin của 

nhân dân vào Đảng, vào Nhà nước, làm cho chế độ chính trị dần suy yếu từ bên 

trong, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch tấn công ta, dẫn đến sụp đổ nếu không 

kịp thời chấn chỉnh, vì thế phòng, chống tham nhũng phải luôn được xem là nhiệm 

vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục với quyết tâm chính trị cao độ của Đảng, sự 

đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân bằng nhiều cách thức 

khác nhau, vừa phòng, vừa chống, lấy phòng ngừa là mục tiêu chính, kết hợp nhiều 

biện pháp như chính sách, cơ chế, pháp luật… 

Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn đã đóng góp thêm lý luận về các biện 

pháp hành chính nói chung, các biện pháp hành chính phòng, chống tham nhũng nói 

riêng; thực tiễn áp dụng những biện pháp hành chính trên thực tiễn địa bàn tỉnh 

Quảng Nam, qua đó rút ra được những ưu điểm, hạn chế và kinh nghiệm, là một 

nguồn tư liệu đóng góp vào công tác PCTN nói chung và khoa học pháp lý PCTN 

nói riêng. 

Bên cạnh đó, luận văn cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và 

nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp hành chính trong lĩnh vực PCTN, phải 

thừa nhận rằng việc sử dụng các biện pháp hành chính để PCTN trong thời gian qua 

có những chuyển biến khả quan, song vẫn còn hạn chế, tính phòng ngừa và răn đe 

không thiết thực trên thực tế, mang nặng tính hình thức, nhưng nếu xét về nội hàm, 

nếu lấy phòng ngừa là trọng tâm trong công tác PCTN thì các biện pháp hành chính 

là phương thức “sâu sát” và có hiệu quả nhất bởi nó gắn liền và đi đôi với hoạt động 

công vụ, hành vi của cán bộ, công chức. Tăng cường hiệu quả áp dụng các biện 

pháp hành chính cũng gián tiếp hoàn thiện chế độ công vụ, tính trong sạch, minh 

bạch của bộ máy hành chính, qua đó tạo sự đột phá, bước ngoặc không nhỏ trong 

công tác PCTN ở Việt Nam hiện nay ./. 
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