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của cấp trên để xây dựng định hướng, kế
hoạch thanh tra đảm bảo có trọng tâm,
trọng điểm, nhất là triển khai các nhiệm vụ
được giao tại nghị quyết của Quốc hội,
Chính phủ. Nhiều đơn vị đã kịp thời rà soát,
điều chỉnh việc triển khai kế hoạch thanh
tra đối với doanh nghiệp; một số đơn vị đã
thí điểm thực hiện công tác thanh tra theo
phương thức mới. Hiện tượng chồng chéo
trong hoạt động thanh tra đã được cải thiện
rõ rệt. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh
tra được thanh tra các địa phương quan
tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực. Việc
tham mưu ban hành Định hướng chương
trình thanh tra năm 2021 và tổ chức thực

hiện có nhiều điểm mới, bám sát chỉ đạo
của cấp trên và tình hình thực tế.

Kết quả, toàn ngành đã triển khai
6.199 cuộc thanh tra hành chính và
181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên
ngành. Qua thanh tra, ngành Thanh tra đã
phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật,
kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất
cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành
và trong việc ban hành chính sách, pháp
luật. Đồng thời, toàn ngành đôn đốc, kiểm
tra việc thực hiện 3.465 kết luận và quyết
định xử lý sau thanh tra. Việc công khai kết
luận thanh tra, kiểm tra đã nhận được sự

Ngành Thanh tra cần triển khai thực hiện tốt

B
áo cáo kết quả công tác
năm 2020 tại Hội nghị
trực tuyến triển khai
nhiệm vụ năm 2021 của
ngành Thanh tra tổ chức
ngày 12/01/2021, Phó

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn
Thanh cho biết, trước những diễn biến phức
tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, với
sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính
phủ đã tập trung chỉ đạo, đề ra phương án
điều hành linh hoạt để ứng phó với đại dịch
và thực hiện “mục tiêu kép”; kịp thời triển
khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ đạo

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Thanh tra Chính phủ

7 nhiệm vụ trọng tâm
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đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và
Nhân dân.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã
tập trung ban hành kết luận một số cuộc
thanh tra dư luận xã hội quan tâm như:
Thanh tra toàn diện Công ty Cổ phần Phân
đạm và Hoá chất Hà Bắc; kiểm tra, xác
minh việc chấp hành quy định của pháp
luật trong việc điều chỉnh mức giá bán điện
thời điểm ngày 20/3/2019, phương pháp
tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua;
thanh tra khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà
Nẵng); dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

II và chuyển nhượng quyền sử dụng đất và
tài sản trên đất tại số 69 Nguyễn Du (Hà
Nội); kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy
định của pháp luật trong quản lý quy
hoạch, giao đất, thực hiện đầu tư của các
dự án thuộc khu tái định cư khu đô thị mới
Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh)…

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được
quan tâm, góp phần ổn định tình hình an
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất
là trong các dịp lễ, Tết, các kỳ họp của
Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và phục

vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong năm, các
cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã
tiếp 384.435 lượt công dân (giảm 17,4%
so với năm 2019); có 3.479 lượt đoàn đông
người (giảm 18%); xử lý 180.204 đơn đủ
điều kiện; giải quyết 22.133 vụ việc khiếu
nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 85,6%.
Nhìn chung, tình hình khiếu nại, tố cáo năm
2020 giảm so với cùng kỳ 2019; tỷ lệ giải
quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc
thẩm quyền đạt mục tiêu đề ra. Công tác
phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể
trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo ngày càng chặt chẽ và
hiệu quả hơn trước.

Năm 2020, ngành Thanh tra tập trung
triển khai khá đồng bộ, hiệu quả các nhiệm
vụ công tác phòng, chống tham nhũng theo
chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ
tướng Chính phủ, cơ bản đạt được mục tiêu
đề ra trong Chiến lược quốc gia phòng,
chống tham nhũng đến năm 2020. Nhiều
biện pháp phòng ngừa tham nhũng được
thực hiện có hiệu quả tích cực. Qua kiểm
tra việc thực hiện các quy định của pháp
luật về công khai, minh bạch tại 3.956 cơ
quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 55 đơn
vị có vi phạm; tiến hành 2.421 cuộc kiểm
tra việc thực hiện các chế độ, định mức,
tiêu chuẩn, phát hiện 374 vụ việc với 482
người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi
thường 74 tỷ đồng. Kiểm tra việc thực hiện
quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề
nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức
tại 4.884 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp
thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm
các sai phạm. Chuyển đổi vị trí công tác
8.733 cán bộ, công chức, viên chức. Qua
công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và qua tự kiểm tra nội bộ
các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 65 vụ,
79 đối tượng có hành vi liên quan đến tham
nhũng.

Các mặt công tác của ngành Thanh tra
như: Xây dựng thể chế, ban hành văn bản,
xây dựng ngành, hợp tác quốc tế, nghiên
cứu khoa học, thông tin tuyên truyền và cải
cách hành chính cũng đạt những kết quả
tích cực. Trong năm 2020, trên cơ sở đề

Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ và đồng chí Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Toàn cảnh Hội nghị
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xuất sửa Luật Thanh tra năm 2010 của
Thanh tra Chính phủ, Chính phủ đã đề nghị
và Quốc hội đã đồng ý đưa vào chương trình
xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của
Quốc hội. Hiện nay, Thanh tra Chính phủ
đang khẩn trương xây dựng dự thảo, dự
kiến báo cáo Chính phủ cho ý kiến vào giữa
năm 2021. Chào mừng 75 năm ngày thành
lập ngành Thanh tra Việt Nam, Thanh tra
Chính phủ đã phát động phong trào thi đua
và triển khai thực hiện nhiều hoạt động có
ý nghĩa thiết thực, trong đó điểm nhấn là tổ
chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước
ngành Thanh tra lần thứ V.

Tại Hội nghị, nhiều tham luận, kiến
nghị, đề xuất về những khó khăn, vướng
mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ
công tác cũng như giải pháp khắc phục
được đại diện thanh tra các bộ, ngành, địa
phương đóng góp tích cực vào Dự thảo Báo
cáo công tác ngành Thanh tra năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bày tỏ
sự thống nhất cao với báo cáo của Thanh
tra Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc,
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá
cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả
toàn diện, thành tích nổi bật, đóng góp
quan trọng của Thanh tra Chính phủ và
ngành Thanh tra vào kết quả chung của cả
nước trong năm 2020 và nhiệm kỳ vừa qua.
Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh,
tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết
công tác phòng, chống tham nhũng giai
đoạn 2013-2020 diễn ra ngày 12/12/2020
do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống
tham nhũng tổ chức, đồng chí Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng
định: “Cùng với các công tác kiểm tra, giám
sát, kiểm toán, công tác thanh tra được
tăng cường, phát hiện và xử lý nghiêm minh
các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương
trong Đảng, bộ máy Nhà nước, góp phần
tích cực nâng cao hiệu quả công tác phòng,
chống tham nhũng”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng
thẳng thắn nêu ra một số tồn tại, hạn chế
của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh
tra cần sớm khắc phục. Đó là một số cuộc

thanh tra còn kéo dài, một số cuộc thanh
tra chậm, hiệu quả chưa cao, đôn đốc xử
lý sau thanh tra của các bộ, ngành, địa
phương còn thấp; một số vụ việc phức tạp,
tồn đọng kéo dài vẫn chưa được giải quyết;
việc tiếp công dân của chủ tịch UBND các
cấp chưa thường xuyên; tình trạng tham
nhũng vặt, gây phiền hà cho người dân,
doanh nghiệp vẫn còn…

Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành
Thanh tra và các bộ, ngành, địa phương
cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp
chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện
nhiệm vụ để tạo được sự chuyển động
mạnh mẽ, tích cực và toàn diện hơn, tập
trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
sau:

Thứ nhất, Thanh tra Chính phủ và
ngành Thanh tra cần bám sát chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng
cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng
kế hoạch thanh tra sát, đúng, phục vụ tốt
nhất nhiệm vụ chính trị ở địa phương, trong
đó có việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội năm 2021 và 5 năm (2021-2025).

Thứ hai, tổ chức triển khai thực hiện
có hiệu quả Định hướng, kế hoạch thanh
tra năm 2021 theo hướng bảo đảm trọng
tâm, hiệu quả, nhất là lĩnh vực nhạy cảm,
nhiều dư luận xấu, chú ý thanh tra đột xuất.

Thứ ba, lựa chọn thanh tra công vụ,
đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp
luật ở những khâu, những hoạt động quản
lý thường xuyên… trên tinh thần không
hình sự hóa nền kinh tế, đặc biệt thanh tra
và các cơ quan chức năng không thanh tra
chồng chéo để tạo môi trường đầu tư kinh
doanh. Do đó, phải có sự phối hợp của
ngành Thanh tra và các cơ quan chức
năng, tham mưu cho Văn phòng Chính phủ
báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thứ tư, Thanh tra Chính phủ thực hiện
nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo,
tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc
hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp,
phải giải quyết rốt ráo, không để phát sinh
“điểm nóng”.

Thứ năm, tiếp tục cụ thể hóa triển
khai thi hành Luật Phòng, chống tham
nhũng, nhất là những quy định mới về kiểm
soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột
lợi ích, phòng, chống tham nhũng khu vực
ngoài Nhà nước. Tích cực hơn nữa trong
phòng ngừa kết hợp chủ động phát hiện, xử
lý kịp thời, đồng bộ. Tiếp tục hoàn thiện Bộ
tiêu chí đánh giá công tác phòng chống
tham nhũng...

Thứ sáu, tập trung sửa đổi Luật Thanh
tra 2010 tốt nhất theo xu hướng của thời
đại mới, theo tinh thần cải cách hành
chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và xây dựng thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa.

Thứ bảy, xây dựng tổ chức, đơn vị
thanh tra tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp
tục rà soát, hoàn thiện các bộ phận, cơ
quan làm công tác tranh tra từ Trung ương
đến địa phương. Chú trọng đào tạo, bồi
dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán
bộ thanh tra, nhất là cấp cơ sở; chống suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ ngành Thanh tra, xây dựng đội ngũ
không chỉ “đức” mà “tài” để phối hợp, xử
lý nghiệp vụ chính xác nhất. Quan tâm tốt
hơn chế độ chính sách đối với cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động ngành
Thanh tra. Cấp ủy, chính quyền, các bộ cần
quan tâm hơn nữa đến tổ chức bộ máy, cán
bộ làm công tác thanh tra. 

Với thành quả tốt đẹp trong 5 năm,
đặc biệt là năm 2020, Thủ tướng Chính phủ
tin tưởng Thanh tra Chính phủ và ngành
Thanh tra tiếp tục phấn đấu, đoàn kết,
quyết tâm, nâng cao chất lượng công tác
hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
nặng nề mà Đảng, Nhà nước đã giao.

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ
tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã
trao Huân chương Độc lập và Huân chương
Lao động cho các cá nhân có thành tích
xuất sắc của ngành Thanh tra; tặng Bằng
khen cho tập thể Thanh tra Chính phủ./.

Minh Nguyệt
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Tham dự Hội nghị toàn quốc tổng
kết công tác phòng chống tham nhũng
(PCTN) giai đoạn 2013 - 2020 được tổ
chức vào ngày 12/12/2020, đồng chí
Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra
Chính phủ đã có bài phát biểu quan
trọng làm rõ thêm một số nội dung của
Dự thảo báo cáo tổng kết công tác PCTN
giai đoạn 2013 - 2020. Đồng thời nhấn
mạnh ngành Thanh tra sẽ kiên quyết
kiến nghị xử lý nghiêm đối với các
trường hợp qua thanh tra phát hiện có
dấu hiệu tội phạm theo đúng quy định
của pháp luật với phương châm hành
động là: “Kiên quyết chống mọi biểu
hiện tham nhũng. Xử nghiêm, xử mạnh
theo đúng quy định của pháp luật,
không để “tham nhũng vặt” ngày hôm
nay trở thành “tham nhũng lớn” ngày
mai”.

Tham nhũng từng bước được kiềm
chế, ngăn chặn và có chiều hướng

thuyên giảm

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
Trần Ngọc Liêm, nội dung đánh giá này
trong Dự thảo báo cáo tổng kết đã phản ánh
đúng những kết quả, nỗ lực của các cấp,
các ngành. Đồng thời cho thấy, Việt Nam
bước đầu đạt được mục tiêu “ngăn chặn,
từng bước đẩy lùi tham nhũng” được đề ra
trong Nghị quyết Trung ương 3, Khóa X và
Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm
2020. 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng
cho rằng, việc đánh giá như trên là không
chủ quan. “Mặc dù cũng có ý kiến băn

khoăn về căn cứ để đánh giá. Nhưng
những kết quả cụ thể đã được thể hiện
trong Dự thảo báo cáo tổng kết mà đặc
biệt là sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao
của quần chúng Nhân dân, cán bộ, đảng
viên, sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế
đã khẳng định điều đó”, Phó Tổng Thanh
tra Chính phủ nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Tổng Thanh tra Chính
phủ Trần Ngọc Liêm, năm 2007, khi chúng
ta mới bắt đầu triển khai thực hiện Nghị
quyết Trung ương 3 Khóa X và Luật PCTN,
tình hình tham nhũng đang diễn ra rất
nghiêm trọng. Tổ chức Minh bạch quốc tế

khi đó khảo sát, xếp hạng Việt Nam đứng
thứ 123/180 quốc gia, vùng lãnh thổ, cho
thấy mức độ rất nghiêm trọng của tình hình
từ góc nhìn của người dân, các chuyên gia
và các tổ chức quốc tế. Đến năm 2012,
chúng ta vẫn tiếp tục đứng thứ 123 trong
bảng xếp hạng quốc tế nêu trên. Sau đó,
liên tiếp trong nhiều năm, với những nỗ lực
không ngừng nghỉ, sự quyết liệt trong lãnh
đạo, chỉ đạo, điều hành, sự vào cuộc của
các cơ quan chức năng và nhất là vai trò
đặc biệt quan trọng của Ban Chỉ đạo Trung
ương về PCTN, đã nỗ lực chỉ đạo, đôn đốc,
kiểm tra, tổ chức phối hợp hoạt động của

ngành Thanh tra góp phần quan trọng
ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng

Kiên quyết chống mọi biểu hiện tham nhũng,

Đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác
PCTN giai đoạn 2013 - 2020
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các ngành, các cấp, các cơ quan chức
năng, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách
nhiệm của toàn xã hội trong PCTN, đến nay,
Việt Nam đã được đánh giá xếp hạng
96/180 quốc gia, vùng lãnh thổ trong bảng
xếp hạng của Tổ chức Minh bạch quốc tế,
vượt 27 bậc so với năm 2012. 

Do đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
khẳng định, việc đánh giá, dự báo “tham
nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn
chặn và có chiều hướng thuyên giảm” là
phản ánh khách quan, sát với tình hình và
chắc chắn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng
tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân
dân. 

Kiên quyết chống mọi biểu hiện
tham nhũng

Thời gian qua, trong nhiều lĩnh vực của
đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp
vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên
chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công
tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách,
pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu
biết của một bộ phận người dân để sách
nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải
quyết công việc, giải quyết không đúng quy
định, không công bằng, không khách
quan... Tình trạng này được gọi là “tham
nhũng vặt”, gây bức xúc, xói mòn niềm tin,
cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho
biết, trước tình trạng trên, Ban Chỉ đạo
Trung ương về PCTN đã có chỉ đạo quyết
liệt; Chính phủ cũng đã khẩn trương triển
khai các biện pháp để phòng, chống “tham
nhũng vặt” và Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019
về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả
tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho
người dân, doanh nghiệp trong giải quyết
công việc. Các cấp, các ngành đã triển khai
đồng bộ, toàn diện các biện pháp theo yêu
cầu của Chỉ thị và đạt được những kết quả
bước đầu. 

Tuy nhiên, tình trạng này vẫn còn diễn
biến phức tạp, tinh vi hơn. Dư luận quần
chúng Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp
vẫn còn bức xúc với những biểu hiện nhũng
nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh

nghiệp mà bản chất hầu hết đều là nhằm
vòi vĩnh, tiêu cực, vụ lợi. 

Do đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
cho rằng, trong thời gian tới cần tiếp tục có
những biện pháp cụ thể, kiên quyết hơn
nhằm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình
trạng này. Ông nhấn mạnh, “để làm được
điều đó, từng cấp, từng ngành, từng cơ
quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng,
nhiệm vụ của mình đều phải nỗ lực góp
sức, nhất là vai trò, trách nhiệm của người
đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và
của các cơ quan thanh tra Nhà nước”.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng
chia sẻ, trong thời gian vừa qua, ngành
Thanh tra đã khắc phục được nhiều hạn
chế trong phát hiện, xử lý tham nhũng
thông qua hoạt động thanh tra; đã nỗ lực
thanh tra, kết luận, chuyển cơ quan điều
tra nhiều vụ việc sai phạm nghiêm trọng,
rất nghiêm trọng để từ đó cơ quan điều tra
đã khám phá, xử lý nhiều vụ án tham
nhũng, trong đó có cả những vụ án lớn
thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về
PCTN theo dõi, chỉ đạo. Tuy nhiên, hiệu quả
hoạt động của các cơ quan thanh tra Nhà
nước trong việc phòng, chống “tham nhũng
vặt”, phát hiện, xử lý những hành vi nhũng
nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh
nghiệp mới đạt kết quả bước đầu và còn
hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý
tham nhũng nói chung và ngăn chặn có
hiệu quả hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực,
gây khó khăn, phiền hà cho người dân,
doanh nghiệp nói riêng, Phó Tổng Thanh
tra Chính phủ cho biết, với chức năng,
nhiệm vụ trong thời gian tới, toàn ngành
Thanh tra sẽ tiếp tục tập trung thanh tra
đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm,
dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt
là sẽ lựa chọn để thanh tra công vụ, đánh
giá việc thực hiện chính sách, pháp luật ở
những khâu, những hoạt động quản lý
thường xuyên có sự tiếp xúc giữa cán bộ,
công chức, viên chức với người dân, doanh
nghiệp, nhất là những khâu, những lĩnh
vực đã xảy ra vi phạm hoặc có nhiều dư
luận về những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu

cực, gây phiền hà cho người dân, doanh
nghiệp.

Ông khẳng định, ngành Thanh tra kiên
quyết kiến nghị xử lý nghiêm đối với các
trường hợp qua thanh tra phát hiện có dấu
hiệu tội phạm theo đúng quy định của pháp
luật với phương châm hành động là: “Kiên
quyết chống mọi biểu hiện tham nhũng.
Xử nghiêm, xử mạnh theo đúng quy định
của pháp luật, không để “tham nhũng vặt”
ngày hôm nay trở thành “tham nhũng lớn”
ngày mai”./.

PV
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kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác đều
yêu cầu các đồng chí chọn cho Người nơi ở
và làm việc gần rừng, gần suối và cũng
không được xa cách với đồng bào. Cố thi sĩ
Trúc Cương đã cảm nhận:

“Vượt trùng dương chát mặn bốn
phương trời,

Bác thương nhớ từng bụi sim cằn cỗi

Mỗi nhành là quê mình xanh tiếng gọi

Lúc trở về đất mẹ Bác trồng cây”.

Cứ mỗi độ Xuân về hoa đào, hoa mai
đua sắc thắm, mọi người hân hoan chào
đón Tết, Bác lại viết bài đăng Báo Nhân
dân kêu gọi, cổ vũ phong trào trồng cây.

Trong dịp đón Xuân Tân Sửu cách đây
60 năm (1961), Bác tiếp tục viết bài với
tiêu đề “Tết trồng cây” để cổ vũ phong trào
trồng cây được phát động từ năm trước,
đăng trên Báo Nhân Dân số 2506, ngày
28/1/1961. Mở đầu bài báo, Bác viết:
“Khắp mọi nơi đang nhộn nhịp chuẩn bị

trồng cây lại nhớ đến Người
Nguyễn Văn Thanh

M
ùa Xuân năm
1941, sau hơn 30
năm bôn ba nước
ngoài, rời xa Tổ
quốc, ngày
28/1/1941, Bác

Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu
tranh giải phóng dân tộc, Người rất xúc
động khi đặt bước chân đầu tiên lên mảnh
đất quê hương. Trong thời gian hoạt động bí
mật cũng như trong những năm tháng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Trấn Yên, Yên Bái, năm 2020

Xuân đến,
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Tết trồng cây để chào mừng một cách thiết
thực ngày thành lập Đảng ta. Đó là một
phong trào rất tốt. Sở dĩ Tết trồng cây đã
trở nên một phong trào quần chúng mạnh
mẽ, là vì mọi người đều thấy lợi ích thiết
thực và lâu dài của nó”(1).

Người không những chỉ đạo phải trồng
nhiều cây mà còn hướng dẫn cách chăm
sóc và bảo vệ cây: “Mọi người cố gắng
trồng nhiều cây, thì trong sáu, bảy năm
nữa, cả làng sẽ có đủ cây để làm nhà mới.
Trồng cây rồi thì phải ra sức chăm sóc cây,
trồng cây nào phải chăm sóc cho cây ấy
sống và tươi tốt. Trồng nhiều mà không
chịu khó chăm sóc, để cây chết thì tốn
công, vô ích. Cần phải có kế hoạch trồng
cây và chăm sóc cây ở đường cái(2). Bác
yêu cầu: “Phải giáo dục mọi người, nhất
là các em giữ gìn cây cối (ngoài kế hoạch
trồng cây, gây rừng của Nhà nước) nếu
mỗi người trồng một cây và chăm bón tốt
…thì đất nước ta càng thêm xinh tươi,
Nhân dân ta càng thêm giàu có”(3).

Dù Bác đã đi xa, nhưng lời kêu gọi “Tết
trồng cây” của Người đã nhận được sự
hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân cả nước
và trở thành một phong trào quần chúng
sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền
thống Việt Nam. Tiếp tục thực hiện tư tưởng

trên thực tiễn, nâng cao nhận thức của mọi
tầng lớp Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá
trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây,
trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ
môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ
thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; động
viên sự tham gia của toàn xã hội chung
sức, đồng lòng, tham gia trồng cây, trồng
rừng.

Các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các
cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng
cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện
các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp
bền vững năm 2021 và cả giai đoạn 2021-
2025.

Tăng cường quản lý chất lượng giống
cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây
trồng phù hợp, ưu tiên lựa chọn các loài cây
bản địa, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt
và tăng tỷ lệ sử dụng giống mô, hom; ứng
dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng rừng gỗ
lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá
trị rừng trồng; thực hiện chăm sóc, quản lý
bảo vệ rừng, phân công trách nhiệm quản
lý cụ thể để cây trồng, rừng trồng phát triển
tốt; quản lý suốt quá trình trồng, chăm sóc,
bảo vệ, đảm bảo cây trồng sinh trưởng,
phát triển tốt.

Năm nay “Tết trồng cây” diễn ra trong
bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân
ta thi đua mừng thành tựu 35 năm đổi mới
đất nước và chào mừng Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Hưởng ứng “Tết trồng cây” chính là hành
động thiết thực học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đó cũng là động lực to lớn, cổ vũ toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta hăng hái, nhiệt tình,
ra sức trồng cây, trồng rừng, góp phần làm
cho đất nước ta ngày càng giàu đẹp, mãi
mãi xanh tươi, đời đời thịnh vượng /.

Chú thích:
- (1), (3):  Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 13, NXB

CTQG, trang 17.
- (2):  Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 13, NXB

CTQG, trang  285.

của Người, trong những năm qua, Chính
phủ đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế
hoạch bảo vệ và phát triển rừng trong giai
đoạn 2011-2020, làm tăng tỷ lệ che phủ
rừng toàn quốc từ 39,7% năm 2011 lên
42% năm 2020.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí
Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho
đất nước càng ngày càng Xuân”, và trước
tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, các
hiện tượng thời tiết cực đoan, bão, lụt, sạt
lở, hạn, mặn gây hậu quả nặng nề đến tính
mạng, tài sản Nhân dân, đang đặt ra yêu
cầu bảo vệ và phát triển rừng quyết liệt
hơn, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là
nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Ngày
31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số
45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng
cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát
triển rừng ngay từ đầu năm 2021.

Để sớm hiện thực hóa Chỉ thị số
45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các
cơ quan chức năng cần chú trọng các giải
pháp tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và tổ
chức thực hiện tốt pháp luật về lâm nghiệp,
bảo đảm các quy định pháp luật được thực
thi đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm và Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên
Quang Chẩu Văn Lâm trồng cây lưu niệm bên cạnh công trình Di tích Ban Thanh tra Chính phủ.  Ảnh: Minh Nguyệt
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K
iểm soát tài sản, thu
nhập (TSTN) là biện
pháp quan trọng trong
công tác đấu tranh
chống tham nhũng. Các
hệ thống kiểm soát TSTN

của người có chức vụ, quyền hạn trên thế
giới hiện nay đang nổi lên như một công cụ
hữu hiệu trong cuộc chiến chống tham
nhũng, có khả năng hỗ trợ cả khâu ngăn
ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Đây

cũng là một thành phần quan trọng trong
việc xây dựng các giải pháp phòng, chống
tham nhũng thành công và văn hóa liêm
chính trong lĩnh vực dịch vụ công. 

Các cơ quan kiểm soát TSTN

Luật Phòng, chống tham nhũng sửa
đổi (gọi tắt Luật sửa đổi) đã quy định việc
quản lý bản kê khai TSTN một cách tập
trung. Theo đó, cơ quan, đơn vị quản lý tập
trung bản kê khai là cơ quan, đơn vị kiểm

soát TSTN của người có nghĩa vụ kê khai

thuộc thẩm quyền. Điều này giúp cho việc

theo dõi, giám sát và kiểm soát TSTN của

người có nghĩa vụ kê khai hiệu quả hơn,

qua đó kịp thời xác minh để phát hiện, xử

lý tham nhũng. Đồng thời, Luật sửa đổi

cũng quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận

bản kê khai, cung cấp thông tin bản kê khai

và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bản

kê khai.

theo Luật Phòng, chống tham nhũng
và nghị định hướng dẫn thi hành

Thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan
kiểm soát tài sản, thu nhập

TS. Đinh Văn Minh
Vụ trưởng Vụ Pháp chế
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Điều 30 của Luật sửa đổi quy định cơ
quan kiểm soát TSTN và đối tượng kiểm
soát TSTN của các cơ quan này như sau: 

“(1) Thanh tra Chính phủ kiểm soát
TSTN của người giữ chức vụ từ giám đốc
sở và tương đương trở lên công tác tại bộ,
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự
nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ
tướng Chính phủ quyết định thành lập,
doanh nghiệp Nhà nước; người có nghĩa
vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của
mình.”

Như vậy, có thể hiểu Thanh tra Chính
phủ là cơ quan kiểm soát TSTN đối với
người có chức vụ, quyền hạn từ giám đốc
sở và tương đương trở lên công tác trong
toàn bộ bộ máy hành chính Nhà nước và
các cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa
vụ kê khai làm việc tại cơ quan Thanh tra
Chính phủ, trừ những người thuộc sự kiểm
soát của các cơ quan, tổ chức khác sẽ được
xác định trong quy chế phối hợp giữa các
cơ quan có thẩm quyền kiểm soát TSTN.

“(2) Thanh tra tỉnh kiểm soát TSTN
của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại
cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp
Nhà nước thuộc chính quyền địa phương”,
trừ những đối tượng thuộc sự kiểm soát của
Thanh tra Chính phủ và những người thuộc
sự kiểm soát của các cơ quan, tổ chức
khác sẽ được xác định trong quy chế phối
hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền kiểm
soát TSTN.

Với quy định này, ngành Thanh tra sẽ
có trách nhiệm lớn trong việc kiểm soát
TSTN của những người có chức vụ, quyền
hạn bởi đối tượng kê khai trong các cơ
quan, tổ chức, đơn vị nói trên là rất rộng.
Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm soát TSTN
của cán bộ trung, cao cấp trở lên trong toàn
quốc chỉ trừ một số đối tượng tại một số cơ
quan ở Trung ương, cơ quan tư pháp, kiểm
toán và cơ quan Đảng, đoàn thể. Thanh tra
cấp tỉnh sẽ kiểm soát TSTN của hầu hết
cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước
tại địa phương, trừ một số cơ quan tư pháp,

cơ quan Đảng, đoàn thể. Trách nhiệm này
sẽ đặt ra cho ngành Thanh tra những yêu
cầu mới, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cũng
như chuyên môn nghiệp vụ trong thời gian
tới. 

Luật Thanh tra năm 2010 đã được đưa
vào chương trình xây dựng luật và pháp
lệnh của Quốc hội để sửa đổi, bổ sung.
Chắc chắn quy định về vai trò, trách nhiệm
của các cơ quan thanh tra Nhà nước trong
kiểm soát TSTN sẽ là một trong những nội
dung được quan tâm sửa đổi, bổ sung cho
phù hợp với quy định của Luật Phòng,
chống tham nhũng và Nghị định
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về
kiểm soát TSTN của người có chức vụ,
quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,
có hiệu lực từ ngày 20/12/2020 (sau đây
gọi tắt là Nghị định 130/2020/NĐ-CP) để
tạo điều kiện cho cơ quan thanh tra Nhà
nước thực hiện trọng trách của mình.

Đối với các cơ quan, tổ chức khác,
Luật sửa đổi quy định như sau:

“(3) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ kiểm soát TSTN của
người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ
quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà
nước thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước
của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, trừ trường hợp quy định tại
khoản 1 Điều này” (tức là các đối tượng
thuộc diện kiểm soát của Thanh tra Chính
phủ).

“(4) Cơ quan giúp Ủy ban Thường vụ
Quốc hội về công tác đại biểu kiểm soát
TSTN của đại biểu Quốc hội hoạt động
chuyên trách và người có nghĩa vụ kê khai
khác thuộc thẩm quyền quản lý cán bộ
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

(5) Văn phòng Quốc hội kiểm soát
TSTN của người có nghĩa vụ kê khai công
tác tại cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, trừ trường
hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

(6) Văn phòng Chủ tịch nước kiểm
soát TSTN của người có nghĩa vụ kê khai
công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước. 

(7) Tòa án nhân dân Tối cao, Viện
kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà
nước kiểm soát TSTN của người có nghĩa
vụ kê khai công tác tại Tòa án nhân dân,
Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà
nước.

(8) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng
Cộng sản Việt Nam, cơ quan Trung ương
của các tổ chức chính trị - xã hội kiểm
soát TSTN của người có nghĩa vụ kê khai
công tác trong hệ thống cơ quan, tổ chức
đó.”

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan
kiểm soát TSTN

Điều 31 của Luật sửa đổi quy định
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm
soát TSTN. Cụ thể, cơ quan kiểm soát TSTN
có nhiệm vụ: Quản lý, cập nhật bản kê khai
TSTN (sau đây gọi là bản kê khai) và các
thông tin về kiểm soát TSTN; giữ bí mật
thông tin thu thập được trong quá trình
kiểm soát TSTN; áp dụng hoặc đề nghị cơ
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm
quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người
cung cấp thông tin có liên quan đến việc
kiểm soát TSTN. Việc bảo vệ người cung
cấp thông tin được thực hiện như bảo vệ
người tố cáo theo quy định của pháp luật
về tố cáo. Người phản ánh, báo cáo về hành
vi tham nhũng được áp dụng các biện pháp
bảo vệ như bảo vệ người tố cáo. Cung cấp
bản kê khai, thông tin, dữ liệu về kiểm soát
TSTN khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức,
đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. Trong quá
trình kiểm soát TSTN nếu phát hiện hành
vi vi phạm pháp luật, cơ quan kiểm soát
TSTN phải chuyển vụ việc cho cơ quan có
thẩm quyền giải quyết.

Cơ quan kiểm soát TSTN có quyền yêu
cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ
sung thông tin có liên quan, giải trình khi
có biến động tăng về TSTN từ 300.000.000
đồng trở lên so với TSTN đã kê khai lần liền
trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh
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TSTN; yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá
nhân có liên quan cung cấp thông tin về
TSTN của người có nghĩa vụ kê khai để
phục vụ việc xác minh TSTN; xác minh
TSTN và kiến nghị xử lý vi phạm quy định
của pháp luật về kiểm soát TSTN. Đây có
thể coi là điểm mới quan trọng tạo điều kiện
để cơ quan kiểm soát TSTN có thể chủ động
việc xác minh và chịu trách nhiệm về quyết
định đó của mình. Đồng thời, yêu cầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm
quyền hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá
nhân đang quản lý TSTN áp dụng các biện
pháp cần thiết theo quy định của pháp luật
nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại,
chuyển dịch TSTN hoặc hành vi khác cản
trở hoạt động xác minh TSTN.

Quyền hạn này được trao cho cơ quan
kiểm soát TSTN thể hiện vai trò to lớn của
hoạt động này trong việc thực hiện các biện
pháp cần thiết bảo đảm hiệu quả của việc
kiểm soát TSTN đồng thời bảo đảm cho việc
thu hồi tài sản tham nhũng khi người sở
hữu tài sản được xác định là tội phạm tham
nhũng. Thực tế cho thấy, nếu không có các
biện pháp hữu hiệu thì ngay cả khi một
người nào đó bị kết án về tội tham nhũng
cũng khó có thể thu hồi được tài sản có
nguồn gốc từ hành vi tham nhũng do đã bị
tẩu tán dưới nhiều hình thức khác nhau
trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Mặt khác, theo Điều 31 của Luật sửa
đổi, cơ quan kiểm soát TSTN có quyền đề
nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm
quyền định giá, thẩm định giá, giám định
TSTN phục vụ việc xác minh. Đây là một
nội dung quan trọng trong xác minh TSTN
bởi vì giá trị tài sản là một trong những yếu
tố quan trọng nhất trong việc đánh giá tính
trung thực của việc kê khai tài sản. Trong
khi đó, TSTN bao gồm rất nhiều loại và để
xác định giá trị của nó đòi hỏi phải có kiến
thức chuyên môn sâu đối với từng loại. Vì
vậy, cơ quan kiểm soát TSTN có quyền yêu
cầu cơ quan chuyên môn có thẩm quyền
định giá, thẩm định giá, giám định TSTN
phục vụ việc xác minh.

Theo quy định tại Nghị định
130/2020/NĐ-CP, việc yêu cầu, đề nghị
phải được thực hiện bằng văn bản do tổ
trưởng tổ xác minh TSTN, người đứng đầu
hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan
kiểm soát TSTN ký. Về thời hạn cung cấp
thông tin, người được yêu cầu phải thực
hiện yêu cầu cung cấp thông tin trong thời
hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
yêu cầu. Trong trường hợp thông tin được
yêu cầu cung cấp là thông tin phức tạp,
không có sẵn thì thời hạn cung cấp thông
tin là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận
được yêu cầu. Trong mọi trường hợp, người
được yêu cầu có thể đưa ra những lý do
trong việc chậm trễ cung cấp thông tin
được yêu cầu nhưng việc đánh giá và chấp
nhận lý do đó hay không thuộc về quyền
của người yêu cầu. Quy định này nhằm bảo
đảm cho các cơ quan kiểm soát TSTN thực
hiện trách nhiệm của mình trong quá trình
tiến hành xác minh, tránh những khó khăn
có thể gặp phải vì sự bất hợp tác, thậm chí
là chống đối của người được yêu cầu cung
cấp thông tin. Những quy định nói trên cũng
được áp dụng đối với việc yêu cầu và thực
hiện yêu cầu cung cấp thông tin đối với
doanh nghiệp, tổ chức thuộc khu vực ngoài
Nhà nước và cá nhân.

Như vậy, cơ quan kiểm soát TSTN có
đầy đủ các quyền hạn để phục vụ cho việc
kiểm soát tình hình thực tế, sự biến động
của TSTN của người có nghĩa vụ kê khai và
qua đó đánh giá về tính trung thực của việc
kê khai cũng như các dấu hiệu nghi ngờ về
sự thiếu trung thực, che giấu tài sản hoặc
các nghi ngờ liên quan đến hành vi tham
nhũng. Đặc biệt là cơ quan kiểm soát TSTN
có quyền chủ động tự mình quyết định xác
minh TSTN và kiến nghị xử lý vi phạm quy
định của pháp luật về kiểm soát TSTN.
Đây là một quyền hạn rất quan trọng để
khắc phục những hạn chế, khó khăn của
quy định hiện hành trong việc tiến hành xác
minh TSTN của người có chức vụ, quyền
hạn.

Để bảo đảm các quyền hạn của cơ
quan kiểm soát TSTN được thực hiện, Điều

32 của Luật sửa đổi cũng đã nhấn mạnh
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị,
cá nhân có liên quan trong kiểm soát TSTN.
Việc Luật sửa đổi quy định các trách nhiệm
của cơ quan tổ chức có liên quan nhằm
giúp cho cơ quan kiểm soát TSTN có thể
thu thập thông tin, tài liệu một cách nhanh
chóng, đầy đủ, chính xác nhất phục vụ cho
việc kiểm soát TSTN của người có chức vụ,
quyền hạn góp phần phòng, chống tham
nhũng cũng như thu hồi tài sản tham nhũng
có hiệu quả.

Ngoài ra, Điều 40 của Luật sửa đổi quy
định cơ quan kiểm soát TSTN theo dõi biến
động về TSTN của người có nghĩa vụ kê
khai thông qua phân tích, đánh giá thông
tin từ bản kê khai hoặc từ các nguồn thông
tin khác. Trường hợp phát hiện TSTN có
biến động từ 300.000.000 đồng trở lên so
với TSTN đã kê khai lần liền trước đó mà
người có nghĩa vụ kê khai không kê khai thì
cơ quan kiểm soát TSTN có quyền yêu cầu
người đó cung cấp, bổ sung thông tin có liên
quan; trường hợp TSTN có biến động tăng
thì phải giải trình về nguồn gốc của TSTN
tăng thêm.

Quyền hạn và trách nhiệm của cơ
quan kiểm soát TSTN trong việc xác
minh TSTN

Theo Điều 41 Luật sửa đổi, cơ quan
kiểm soát TSTN có thể tự quyết định, chủ
động trong việc tiến hành xác minh TSTN
của đối tượng thuộc thẩm quyền của mình.
Ngoài những trường hợp cần tiến hành xác
minh do có những dấu hiệu rõ ràng về việc
không trung thực hay từ thông tin, phản
ánh, tố cáo của người dân hoặc cơ quan
báo chí, cơ quan kiểm soát TSTN còn tiến
hành công việc này một cách chủ động
thông qua kế hoạch hàng năm với những
đối tượng được lựa chọn một cách ngẫu
nhiên. Cách làm này vừa bảo đảm sự công
bằng giữa những người có nghĩa vụ kê khai,
vừa là sự nhắc nhở với họ về việc luôn sẵn
sàng đối diện với việc có thể là đối tượng
xác minh bất cứ lúc nào và vì thế cần phải
trung thực trong quá trình thực hiện nghĩa
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vụ kê khai của mình nếu không muốn bị xử
lý do vi phạm.

Xác minh ngẫu nhiên là một quy định
mới ở Việt Nam nhưng là hình thức mà
nhiều nước trên thế giới đã áp dụng và đem
lại hiệu quả. Để bảo đảm việc xác minh tài
sản đúng mục đích và phát huy tác dụng,
Luật sửa đổi quy định Chính phủ quy định
chi tiết tiêu chí lựa chọn người có nghĩa vụ
kê khai được xác minh và việc xây dựng,
phê duyệt kế hoạch xác minh TSTN hằng
năm của cơ quan kiểm soát TSTN. Theo
Nghị định 130/2020/NĐ-CP, việc xác minh
ngẫu nhiên chỉ thực hiện đối với người có
nghĩa vụ kê khai hằng năm; tính chất ngẫu
nhiên chỉ là đối với một người cụ thể còn
việc xác minh dù là ngẫu nhiên thì vẫn bảo
đảm sự công bằng và có trọng tâm, trọng
điểm căn cứ vào tình hình tham nhũng, yêu
cầu của công tác phòng, chống tham nhũng
trong các lĩnh vực và từng thời kỳ khác
nhau. Vì vậy, việc xác minh ngẫu nhiên phải

thực hiện thông qua các kế hoạch hằng
năm.

Trách nhiệm của cơ quan kiểm soát
TSTN trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu
quốc gia về kiểm soát TSTN

Cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng
và quản lý tập trung cũng cho phép các cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền có thể khai
thác, sử dụng một cách thuận tiện và có
hiệu quả các thông tin cần thiết phục vụ
cho việc kiểm soát TSTN. Đây là công việc
khá phức tạp cần có sự đầu tư thích đáng
về nguồn lực và công nghệ. Là cơ quan
quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống
tham nhũng được giao thực hiện, Thanh tra
Chính phủ có trách nhiệm xây dựng, quản
lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc
gia về kiểm soát TSTN trong phạm vi cả
nước. Mặt khác, mỗi cơ quan kiểm soát
TSTN xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu
trong phạm vi quản lý của mình và có sự
kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về TSTN.

Cơ sở dữ liệu quốc gia có thể khai thác, sử
dụng các thông tin cần thiết trong cơ sở dữ
liệu của các cơ quan kiểm soát TSTN khác.
Cơ quan kiểm soát TSTN có trách nhiệm
cung cấp bản kê khai, thông tin, dữ liệu về
kiểm soát TSTN bằng văn bản cho cơ quan,
tổ chức, đơn vị, cá nhân yêu cầu trong thời
hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Có thể khẳng định, trong thời đại cách
mạng công nghiệp 4.0, sự kết nối và chia
sẻ thông tin chính là yêu cầu tự nhiên của
mọi chu trình quản lý. Việc hình thành cơ
sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát TSTN cho
phép Nhà nước có thể cập nhật đầy đủ và
chính xác tất cả những thông tin cần thiết
liên quan đến TSTN của người có nghĩa vụ
phải kê khai; có thể tiến hành đánh giá,
kiểm tra ở mức độ nhất định tính trung thực
của việc kê khai tài sản; sự biến động của
TSTN cũng như những dấu hiệu đáng ngờ
trong sự biến động của TSTN của người có
nghĩa vụ phải kê khai./.

Ảnh: Trần Chính
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công tác xử lý sau thanh tra từ Thanh tra
Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành đến
thanh tra các địa phương đã góp phần
chuyên môn hóa nhiệm vụ, nâng cao hiệu
quả công tác, góp phần tạo chuyển biến rõ
rệt trong công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm
tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết
định xử lý về thanh tra(*). 

Thứ nhất, nhận thức, trách nhiệm của
người làm công tác xử lý sau thanh tra, của
đối tượng thanh tra, các cơ quan, tổ chức
có liên quan đến thực hiện kết luận thanh

tra đã có nhiều chuyển biến tích cực; đặc
biệt là của đối tượng thanh tra trong việc
thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết
định xử lý về thanh tra. 

Thứ hai, qua theo dõi, đôn đốc, kiểm
tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị,
quyết định xử lý về thanh tra đã phát hiện
khó khăn, vướng mắc của đối tượng thanh
tra và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Từ đó, có hướng dẫn hoặc đưa ra các giải
pháp để giải quyết hoặc kiến nghị Tổng
Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

nâng cao hiệu quả công tác
xử lý sau thanh tra

Thực trạng và giải pháp 

ThS. Đặng Khánh Toàn
Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra

T
rước khi có Luật Thanh tra
năm 2010, việc thực hiện
kết luận thanh tra có nhiều
hạn chế; các kết luận, kiến
nghị, quyết định xử lý về
thanh tra không được thực

hiện đầy đủ, nghiêm túc; tỷ lệ thu hồi và xử
lý về kinh tế thấp; công tác xử lý cán bộ vi
phạm chưa được quan tâm đúng mức. Kể
từ khi Luật Thanh tra năm 2010 được ban
hành, công tác hoàn thiện thể chế về xử lý
sau thanh tra đã được khẩn trương thực
hiện; việc kiện toàn bộ máy, tổ chức làm
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chỉ đạo, phối hợp với các bộ, ngành giải
quyết. Thực tế những năm qua, nhiều khó
khăn trong thực hiện kết luận thanh tra liên
quan đến quản lý, sử dụng đất đai, lĩnh vực
thuế, quản lý tài chính, ngân hàng… được
xem xét, tháo gỡ kịp thời đã đem lại kết quả
cao hơn.

Thứ ba, một số bất cập về thể chế đối
với công tác xử lý sau thanh tra qua một
thời gian áp dụng vào thực tiễn cũng đã
được nhận diện. Trên cơ sở đó, góp phần
tích cực vào công tác tổng kết thực tiễn và
hoàn thiện pháp luật về thanh tra nói chung
và xử lý sau thanh tra nói riêng.

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả trong thời

gian qua, tuy nhiên, công tác xử lý sau

thanh tra cũng còn không ít hạn chế. Cụ

thể:

Đối với việc thực hiện kết luận thanh
tra

Nhiều kết luận, kiến nghị, quyết định

xử lý về thanh tra được thực hiện trong thời

gian dài mới hoàn thành, một số cơ bản

hoàn thành nhưng chưa dứt điểm hoặc

chất lượng thực hiện chưa cao. Bên cạnh

đó, nhiều kết luận thanh tra mặc dù đã

được ban hành trong thời gian dài nhưng

đến nay vẫn chưa được thực hiện dứt điểm,

gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Một số kết

luận thanh tra mặc dù đã kiểm tra việc

thực hiện, có báo cáo kết quả kiểm tra và

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhưng

sau đó vẫn phải theo dõi, đôn đốc các đối

tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức có liên

quan tiếp tục thực hiện... Thực tiễn cho

thấy, phần lớn các kiến nghị đối với sai

phạm trong quản lý, sử dụng đất đai và đầu

tư xây dựng; kiến nghị đối với các sai phạm

trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng; kiến

nghị đối với các sai phạm trong quản lý

vốn, tài sản tại một số tổng công ty, tập

đoàn lớn của Nhà nước... đều có thời gian

thực hiện kéo dài, khó có thể dứt điểm hoặc

có nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá

trình thực hiện. 

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế nêu

trên là do một số kết luận thanh tra phát

hiện nhiều chủ thể với các sai phạm có giá

trị lớn, trong thời gian dài, việc khắc phục

và xử lý gặp nhiều khó khăn hoặc nhiều sai

phạm tương tự cần có thời gian để rà soát,

đánh giá và kiến nghị xử lý. Một số nội dung

kiến nghị chưa bám sát tính thực tiễn, tính

pháp lý chưa đầy đủ và thuyết phục. Một

số kiến nghị thu hồi kinh tế không có tính

khả thi như đối tượng thực hiện đã bỏ trốn,

phá sản, chết hoặc mất tích (thường là đối

với các khoản thuế) nhưng chưa có cơ chế

theo dõi hoặc xử lý…

Mặt khác, một số đối tượng thanh tra

chưa thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến

nghị, quyết định xử lý về thanh tra thể hiện

qua sự chậm trễ trong thực hiện và báo cáo

hoặc thực hiện mang tính hình thức (trong

xử lý hành chính); cá biệt có đối tượng chây

ỳ, cố tình không thực hiện. Các cơ quan, tổ

chức có liên quan, trong đó có cơ quan

quản lý trực tiếp của đối tượng thanh tra

chưa phát huy trách nhiệm theo quy định

đối với việc đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra đối

với đối tượng thanh tra trong quá trình thực

hiện kết luận thanh tra. 

Nguyên nhân của tồn tại này trước hết

là do nhận thức chưa đầy đủ và trách

nhiệm chưa cao của đối tượng thanh tra,

các cơ quan, tổ chức có liên quan trong

việc thực hiện kết luận thanh tra. Bên cạnh

đó, đối tượng thanh tra gặp khó khăn về tài

chính khi thực hiện những kiến nghị thu hồi

kinh tế với giá trị lớn hoặc một số khó khăn

về cơ chế xử lý tài chính cần xin ý kiến của

cấp trên hoặc bộ, ngành (đối với các kiến

nghị xử lý khác về kinh tế). Đối với các đối

tượng chây ỳ, thực hiện không nghiêm túc

hoặc không thực hiện kết luận, kiến nghị,

quyết định xử lý về thanh tra do chưa có

các chế tài hoặc lúng túng trong việc áp

dụng chế tài cũng như các biện pháp cưỡng

chế nên việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, sự phối hợp của các cơ quan chức

năng như thanh tra, kiểm tra, thuế, ngân

hàng, công an trong việc đôn đốc thực hiện

kết luận thanh tra còn chưa được chặt chẽ

và đồng bộ. 

Việc thực hiện phong tỏa tài khoản

của đối tượng thanh tra hiện nay cũng có

nhiều vướng mắc; các vụ việc kiến nghị

chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra chậm

được phản hồi, chưa có sự phối hợp chặt

chẽ, cập nhật thông tin giữa cơ quan thanh

tra và điều tra.

Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra tại

một số cơ quan thanh tra bộ, thanh tra tỉnh,

thành phố cho thấy, trong quá trình theo

dõi, đôn đốc, kiểm tra chủ yếu tập trung xử

lý các kiến nghị, quyết định xử lý về kinh tế

mà chưa quan tâm đúng mức đến các kiến

nghị về xử lý hành chính và hoàn thiện cơ

chế chính sách, cơ chế quản lý. Việc đôn

đốc, kiểm tra xử lý về hành chính còn mang

tính hình thức, căn cứ báo cáo của các đối

tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức có liên

quan để tổng hợp mà chưa tập trung kiểm

tra đánh giá quy trình, kết quả kiểm điểm,

xử lý cán bộ đối chiếu với các quy định hiện

hành.

Nguyên nhân của hạn chế này là do

các kiến nghị, quyết định về kinh tế thường

rõ ràng về sai phạm, dễ theo dõi và đôn đốc

qua các con số cụ thể. Mặt khác, quy định

về cơ chế tăng thu nhập trên số tiền thu hồi

qua thanh tra cũng là động lực để các cơ

quan, đơn vị tập trung thực hiện các quyết

định, kiến nghị thu hồi về kinh tế. Đối với

các kiến nghị về xử lý hành chính và hoàn

thiện cơ chế, chính sách, một số kết luận

thanh tra chưa rõ về đánh giá sai phạm

tương ứng với trách nhiệm của tập thể, cá

nhân nên kiến nghị xử lý hành chính chưa

rõ ràng, còn chung chung. Điều này gây khó

khăn cho cả đối tượng thanh tra, tổ chức

cá nhân có liên quan trong thực hiện và cả

cho cơ quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra

việc kiểm tra, đánh giá. 

Qua công tác kiểm tra của Thanh tra

Chính phủ cho thấy, một số địa phương

chưa quan tâm đúng mức đến công tác

theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra thể

hiện qua việc chậm kiện toàn tổ chức, xây

dựng quy chế, phân công nhiệm vụ… đối

với đội ngũ làm công tác theo dõi, đôn đốc,

xử lý sau thanh tra. Trong công tác chỉ đạo

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận

thanh tra còn chưa thường xuyên, quyết

liệt; nhiều địa phương có tỷ lệ các kết luận

thanh tra được kiểm tra việc thực hiện trên

tổng số kết luận thanh tra đã ban hành đạt
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thấp; có địa phương chưa chú trọng việc

kiểm tra, còn dừng lại ở việc theo dõi, đôn

đốc. Bên cạnh đó, công tác theo dõi và cập

nhật số liệu xử lý sau thanh tra của một số

bộ, ngành, địa phương còn chưa đầy đủ và

kịp thời mặc dù hàng năm đã được Thanh

tra Chính phủ đôn đốc bằng văn bản.

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế này

là do khó khăn về cơ chế mà trước hết là

về biên chế cán bộ để thực hiện nhiệm vụ.

Nhiều cơ quan thanh tra mặc dù thành lập

phòng theo dõi, xử lý sau thanh tra nhưng

không xin được biên chế hoặc bố trí lực

lượng mỏng; kết hợp với các công việc khác

như pháp chế hoặc phòng, chống tham

nhũng. Một số cơ quan thanh tra vẫn tiếp

tục giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm

tra cho các đơn vị nghiệp vụ theo dõi (do

không bố trí được bộ phận chuyên trách

hoặc thiếu biên chế). Bên cạnh đó, công

tác kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh

tra có nhiều vướng mắc về quy định của

pháp luật như về tổ chức kiểm tra, hướng

dẫn quy trình kiểm tra, cơ chế báo cáo…

Tại một số địa phương còn có quan điểm

cho rằng số kết luận thanh tra ít, các kiến

nghị không nhiều, số vi phạm không lớn

nên không tiến hành kiểm tra thường xuyên.

Đối với các quy định hiện hành của
pháp luật

Việc quy định thời gian theo dõi, đôn

đốc, kiểm tra chưa phù hợp với tính chất

của từng kết luận thanh tra và từng cấp

thanh tra. Thực tế cho thấy, tại Thanh tra

Chính phủ, nhiều kết luận thanh tra có

phạm vi rộng, thời kỳ thanh tra dài, nội

dung thanh tra phức tạp, kết luận thanh tra

liên quan đến nhiều chủ thể nên việc thực

hiện kết luận thanh tra đòi hỏi mất nhiều

thời gian. Trong khi đó, hiện nay quy định

thời gian theo dõi và đôn đốc ngắn; sau đó

tiến hành kiểm tra nên đối tượng thanh tra

và các chủ thể thanh tra chưa có kết quả

thực hiện đáng kể để có thể đánh giá một

cách toàn diện và chính xác. 

Thời hạn kiểm tra kết luận thanh tra

như trong Nghị định số 33/2015/NĐ-CP
ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định
việc thực hiện kết luận thanh tra là chưa

phù hợp với thực tế các kết luận thanh tra

có nhiều nội dung phức tạp. Về quy trình

thực hiện các bước kiểm tra chưa có hướng

dẫn cụ thể, thống nhất từ khâu xây dựng kế

hoạch kiểm tra, ban hành quyết định, tổ

chức kiểm tra, xây dựng các báo cáo, trách

nhiệm và sự phối hợp trong kiểm tra…

Điều này gây khó khăn cho hoạt động kiểm

tra, đặc biệt là các bộ và địa phương còn

rất lúng túng do chưa có căn cứ pháp lý.

Quy định về các chế tài cụ thể áp dụng

với các đối tượng thanh tra và các tổ chức,

cá nhân có liên quan khi không thực hiện

kết luận thanh tra hoặc chậm thực hiện

chưa có; các biện pháp cưỡng chế thực

hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về

thanh tra cũng chưa rõ ràng. 

Để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu

quả công tác xử lý sau thanh tra, tác giả đề

xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế

về xử lý sau thanh tra theo hướng quy định

cụ thể trong Luật Thanh tra (sửa đổi, bổ

sung) và nghiên cứu để khắc phục những

bất cập về thời gian thực hiện việc theo dõi,

đôn đốc, kiểm tra đảm bảo tính linh hoạt

và phù hợp với từng cấp thanh tra, từng kết

luận thanh tra; quy định rõ về các chế tài

bắt buộc thực hiện; hướng dẫn quy trình chi

tiết kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến

nghị, quyết định xử lý về thanh tra…

Thứ hai, nâng cao chất lượng các kết

luận thanh tra đảm bảo tính chính xác,

đúng quy định pháp luật và khả thi; khắc

phục tình trạng chậm trễ trong việc ban

hành kết luận thanh tra. Thực tế cho thấy,

kết luận thanh tra có đảm bảo các yếu tố

nói trên thì việc theo dõi, đôn đốc mới có

nhiều thuận lợi; trong quá trình thực hiện

kết luận mới hạn chế được các khó khăn,

vướng mắc gặp phải cũng như những phản

hồi tiêu cực như khiếu nại, khiếu kiện từ

phía các đối tượng thanh tra hay các tổ

chức, cá nhân có liên quan.

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu và hoàn

thiện về mô hình tổ chức đối với cơ quan

thanh tra một số bộ, ngành, địa phương

trong đó cần chú trọng tăng biên chế, phân

công công việc, đào tạo cán bộ làm công

tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra

để từng bước chuyên môn hóa nghiệp vụ,

nâng cao hiệu quả.

Thứ tư, tăng cường công tác chỉ đạo

của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên trực

tiếp của đối tượng thanh tra; của cơ quan

Nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành

kết luận thanh tra. Tăng cường công tác chỉ

đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có

liên quan trong việc xử lý sau thanh tra như

giữa cơ quan thanh tra và kiểm tra trong

kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hành chính;

giữa cơ quan thanh tra với cơ quan thuế,

ngân hàng, tài chính, tài nguyên môi trường

trong việc cưỡng chế thực hiện các kiến

nghị xử lý về kinh tế; giữa cơ quan thanh

tra với cơ quan công an liên quan đến các

kiến nghị xử lý hình sự.

Thứ năm, quan tâm đến công tác

quản lý Nhà nước về xử lý sau thanh tra

qua việc tuyên truyền, tập huấn, phổ biến

về pháp luật về thanh tra và trách nhiệm

thực hiện kết luận thanh tra của các tổ

chức, cá nhân. Đồng thời, Thanh tra Chính

phủ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm

tra các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh

công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh

tra song song với việc chia sẻ kinh nghiệm,

giúp cơ quan thanh tra các bộ, ngành, địa

phương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc

trong quá trình xử lý sau thanh tra. Đặc

biệt, thực hiện tốt việc theo dõi, quản lý hệ

thống cơ sở dữ liệu, số liệu về xử lý sau

thanh tra, đảm bảo tính chính xác, kịp thời

để đáp ứng yêu cầu công tác của ngành

Thanh tra./.

Chú thích:
(*) Theo các báo cáo tổng kết công tác hàng

năm của Thanh tra Chính phủ, từ năm 2016 đến 6
tháng đầu năm 2020, kết quả xử lý sau thanh tra
của toàn ngành Thanh tra: Đã đôn đốc, kiểm tra
việc thực hiện của 15.784 kết luận thanh tra; xử lý
và thu hồi về kinh tế 43.459/59.803 tỷ đồng (đạt tỷ
lệ 72,5%) và xử lý 5.182/6.235 ha đất (đạt tỷ lệ
82,2%). Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã đôn đốc,
kiểm tra 101 kết luận thanh tra, thu hồi và xử lý
khác về kinh tế 35.953/48.074 tỷ đồng (đạt tỷ lệ
74,7%) và xử lý  4.104/4.392 ha đất (đạt tỷ lệ
93,4%).
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C
hương trình bồi dưỡng ngắn hạn của
Trường Cán bộ Thanh tra là hệ thống
cấu trúc nội dung các kiến thức, kỹ
năng và phương pháp, hình thức tổ
chức giảng dạy trong một thời gian
ngắn, nhằm trang bị, nâng cao kỹ năng

chuyên sâu theo vị trí việc làm cho đội ngũ cán bộ thanh
tra và phổ biến, trang bị kiến thức liên quan đến công tác
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham
nhũng cho các đối tượng khác.

Phát triển chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của
Trường Cán bộ Thanh tra là một quá trình liên tục, nhằm
hoàn thiện không ngừng chương trình bồi dưỡng ngắn hạn
và xây dựng thêm các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn
mới để đáp ứng nhu cầu của cán bộ ngành Thanh tra và
các yêu cầu mới của xã hội.

Trong những năm vừa qua, với vai trò là cơ sở đào
tạo, bồi dưỡng duy nhất của ngành Thanh tra, Trường Cán
bộ Thanh tra đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn ngạch, bậc với 3 hệ bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh
tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp cho
các công chức thanh tra trong phạm vi cả nước và cán
bộ thanh tra của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Bộ
Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương
quốc Campuchia. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng
lực trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm
cho đội ngũ công chức, viên chức thanh tra, góp phần
nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của ngành
Thanh tra Việt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế trong
công tác thanh tra với các bạn Lào, Campuchia.

Những năm gần đây, bên cạnh các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp
vụ thanh tra nói trên, theo đề nghị của nhiều bộ, ngành, địa phương, Nhà
trường đã tổ chức thêm một số khóa bồi dưỡng theo yêu cầu như: Bồi
dưỡng về nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Bắc

Hướng đi đúng, đáp ứng yêu cầu nâng cao
chất lượng của đội ngũ công chức ngành
Thanh tra giai đoạn hiện nay

Phát triển chương trình bồi dưỡng ngắn hạn

TS. Nguyễn Huy Hoàng,
TTVCC, Phó Hiệu trưởng Trường CBTT

Trường Cán bộ Thanh tra. Ảnh: K. Dung
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Ninh, Thái Nguyên, An Giang, Đồng Nai,
Hưng Yên, Đắk Lắk...; bồi dưỡng nghiệp vụ
thanh tra chuyên sâu cho Sóc Trăng, bồi
dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp
phòng; bồi dưỡng về nghiệp vụ trưởng
đoàn thanh tra, nghiệp vụ về phòng,
chống tham nhũng tại Đồng Nai; bồi
dưỡng về thanh tra thủ trưởng cho Tổng
Công ty Hàng không.

Riêng năm 2020, bên cạnh việc tổ

chức thực hiện được 26/28 khóa đào tạo,

bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh

tra viên chính, thanh tra viên cao cấp cho

2.211 học viên, Trường Cán bộ Thanh tra
đã phối hợp với một số bộ, ngành, địa

phương tổ chức thêm 25 khóa đào tạo, bồi

dưỡng, tập huấn chuyên sâu và ngắn hạn

cho 2.842 học viên. Cụ thể, Nhà trường đã

tổ chức có hiệu quả 05 lớp nghiệp vụ thanh
tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội; 03 lớp
nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn
thực phẩm; 01 lớp nghiệp vụ thanh tra
chuyên ngành dân số; 01 lớp nghiệp vụ
thanh tra chuyên ngành nông nghiệp; 05
lớp kỹ năng trưởng đoàn thanh tra; 04 lớp
kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn
thư khiếu nại, tố cáo; 01 lớp nghiệp vụ
thanh tra xây dựng cơ bản; 01 lớp nghiệp
vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ cho các cơ
quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp khu
vực phía Bắc; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức
phòng, chống tham nhũng; 02 lớp kỹ năng,
nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và phân loại
đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng chống tham nhũng. Với sự nỗ lực
vượt qua khó khăn và linh hoạt đổi mới các
chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp
với điều kiện thực tế, năm 2020, Nhà
trường đã hoàn thành 182,15% chỉ tiêu,

nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Thông qua các khóa đào tạo, bồi
dưỡng ngắn hạn này, Nhà trường đã bước
đầu đáp ứng yêu cầu của các bộ, ngành,
địa phương về nhu cầu tổ chức các khóa
đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu ở các lĩnh
vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của
ngành Thanh tra; đồng thời, cung cấp cho
người học những kiến thức, kỹ năng cần
thiết trong công tác thanh tra, giải quyết

khiếu nại, tố cáo ngoài các chương trình bồi
dưỡng về nghiệp vụ thanh tra theo yêu cầu
ngạch, bậc; quan trọng hơn, đã giúp Nhà
trường đa dạng hóa chương trình đào tạo,
bồi dưỡng ngắn hạn, mở ra hướng đi mới,
tạo sự năng động, sáng tạo trong công tác
đào tạo, bồi dưỡng.

Tuy nhiên, việc tổ chức các khóa đào
tạo, bồi dưỡng ngắn hạn nói trên còn một
số tồn tại, hạn chế đó là việc mở lớp còn bị
động, phụ thuộc vào yêu cầu của từng đơn
vị; nội dung chương trình còn đơn giản,
bước đầu mới chỉ tập trung đáp ứng yêu
cầu mở lớp của từng địa phương, bộ, ngành
mà chưa đáp ứng yêu cầu của đối tượng
đào tạo, thiếu tính bổ sung, cập nhật; còn
thiếu một số chương trình đào tạo, bồi
dưỡng ngắn hạn trong tổng thể 3 lĩnh vực
công tác của ngành về thanh tra, khiếu nại,
tố cáo và phòng chống tham nhũng (ví dụ:
Tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ;
tổ chức, hoạt động của thanh tra nhân dân;
tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố
cáo cho thủ trưởng các cơ quan hành chính
Nhà nước...); đội ngũ giảng viên tham gia
giảng dạy các khóa đào tạo, bồi dưỡng
ngắn hạn còn thiếu, trông chờ vào những
người có kinh nghiệm, chuyên sâu của
Thanh tra Chính phủ hoặc một số giảng
viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý của Nhà
trường, dẫn đến có sự bị động trong công
tác bố trí giảng viên giảng dạy. Bên cạnh
đó, một số giảng viên còn thiếu thực tiễn,
kiến thức chuyên sâu trong từng chương
trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn
hạn.

Hiện nay, qua khảo sát, đánh giá về
công tác đào tạo, bồi dưỡng cho thấy, nhu
cầu của đội ngũ cán bộ, công chức của
ngành Thanh tra theo yêu cầu của Trường
Cán bộ Thanh tra đang có xu hướng giảm
đi đáng kể, do trong thời gian qua, Nhà
trường đã tổ chức được nhiều khóa học để
đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cho đội
ngũ công chức của ngành về ngạch, bậc
đối với các ngạch thanh tra viên. Trong khi
đó, do áp lực lớn về số lượng, thời gian bồi
dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng thanh tra
chuyên ngành của các bộ, ngành theo Luật

Thanh tra năm 2010 nên Thanh tra Chính
phủ đã ủy quyền cho một số trường thuộc
một số bộ, ngành khác tham gia vào quá
trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp
vụ cho thanh tra viên, công chức thanh
tra chuyên ngành nên làm giảm đáng kể
nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Nhà
trường.

Mặc dù vậy, theo xu thế trong công tác
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói
chung và của ngành Thanh tra nói riêng,
cần phải tăng cường đa dạng hóa các loại
hình đào tạo, bồi dưỡng, không chỉ để đáp
ứng theo yêu cầu ngạch, bậc mà còn phải
đa dạng hóa các chương trình đào tạo, bồi
dưỡng ngắn hạn là một trong những xu thế
tất yếu đặt ra hiện nay. Việc đa dạng hóa
các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn
hạn cũng là cơ sở quan trọng để Nhà trường
củng cố hệ thống tài liệu, giáo trình, hệ
thống học liệu, đáp ứng yêu cầu về chương
trình, nội dung chương trình, giáo trình để
tiến tới nâng cấp Nhà trường lên thành Học
viện Thanh tra như Chiến lược Phát triển
ngành Thanh tra đến năm 2025, tầm nhìn
đến năm 2030 đã đặt ra.

Để phát huy có hiệu quả kết quả đã
đạt được và phát triển mới các chương trình
bồi dưỡng ngắn hạn của Trường Cán bộ
Thanh tra, việc xây dựng và phát triển các
chương trình bồi dưỡng ngắn hạn trong thời
gian tới cần thực hiện theo các định hướng
sau:

Một là, đổi mới nhận thức về phát
triển các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn
trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của
Trường Cán bộ Thanh tra theo hướng kết

hợp đào tạo, bồi dưỡng theo ngạch, bậc với

bồi dưỡng ngắn hạn. 

Hai là, hoàn thiện về khung chương
trình, nội dung chương trình bồi dưỡng ngắn
hạn hiện có; xây dựng và ban hành khung
chương trình, nội dung chương trình bồi
dưỡng ngắn hạn chưa có làm cơ sở tổ chức
thực hiện có hiệu quả các hoạt động bồi
dưỡng các chương trình ngắn hạn. Việc
phát triển các chương trình bồi dưỡng
ngắn hạn cần phải đáp ứng yêu cầu hướng
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tới việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng
chuyên sâu và giáo dục phẩm chất cho
người học để có thể đảm nhiệm hay làm tốt
công việc, vị trí công tác; phát triển chương
trình bồi dưỡng ngắn hạn phải hướng tới
đáp ứng nhu cầu của người học trong phát
triển hoạt động nghề nghiệp.

Ba là, tăng cường quảng bá về các
chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, tăng
cường phối hợp với các bộ, ngành, địa
phương để đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện
các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn trong
thời gian tới.

Việc quảng bá, giới thiệu về các
chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cần phải
thực hiện thông qua nhiều phương thức,
nhiều kênh thông tin khác nhau để đến
được với nhiều đối tượng khác nhau trong
xã hội như tổ chức các hội thảo, hội nghị;
qua các học viên tại các lớp nghiệp vụ
thanh tra; phối hợp với các cơ quan thông
tin đại chúng của ngành như Cổng Thông
tin điện tử Thanh tra Chính phủ, Báo Thanh
tra, Tạp chí Thanh tra hoặc website của
Trường Cán bộ Thanh tra.

Bên cạnh đó, cần có sự phối, kết hợp
chặt chẽ với thanh tra các bộ, ngành, tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ

quan chủ quản để giới thiệu về các
chương trình ngắn hạn của Nhà trường;
đồng thời, tăng cường phối hợp với các tổ
chức chính trị-xã hội như: Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam,
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các
tập đoàn, tổng công ty để tổ chức các lớp
bồi dưỡng ngắn hạn cho các đối tượng
khác có nhu cầu.

Bốn là, xây dựng đội ngũ giảng viên có
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có thực
tiễn đáp ứng yêu cầu giảng dạy các chương
trình bồi dưỡng ngắn hạn.

Các giảng viên đóng vai trò quan trọng
trong phát triển các chương trình bồi dưỡng
ngắn hạn. Các chương trình bồi dưỡng ngắn
hạn mang tính chuyên sâu, đòi hỏi kiến
thức, trình độ, kỹ năng cao của người giảng.
Do vậy, nếu không có đội ngũ giảng viên
đáp ứng được yêu cầu thì chương trình bồi
dưỡng ngắn hạn cũng không thể thực hiện
được. Việc phát triển đội ngũ giảng viên cho
các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn có thể
được thực hiện theo hai hướng: Bồi dưỡng
các giảng viên cơ hữu để đáp ứng yêu cầu
giảng dạy các chương trình bồi dưỡng ngắn
hạn; xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh
giảng cho các chương trình bồi dưỡng ngắn

hạn. Cần lựa chọn các chuyên gia có khả
năng giảng dạy đối với các chương trình bồi
dưỡng ngắn hạn của Nhà trường. Trên cơ sở
đó, hình thành một đội ngũ giảng viên thỉnh
giảng gắn bó với từng chương trình bồi
dưỡng ngắn hạn. 

Có thể nói, công tác bồi dưỡng ngắn
hạn cho cán bộ, công chức thanh tra là hết
sức cần thiết. Trường Cán bộ Thanh tra cần
tăng cường tổ chức các khóa bồi dưỡng
ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu của cán
bộ thanh tra về các kiến thức chuyên sâu
trong từng lĩnh vực. Ngoài ra, Nhà trường
cần mở rộng việc bồi dưỡng tới các đối
tượng khác có nhu cầu về kiến thức, kỹ
năng về công tác thanh tra, kiểm tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng như cho các tập đoàn, tổng
công ty Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ
chức xã hội... Việc xây dựng chương trình
bồi dưỡng ngắn hạn cần thực hiện theo một
quy trình thống nhất, đảm bảo chất lượng
của chương trình, tài liệu bồi dưỡng, đáp
ứng nhu cầu thiết thực của người học. Trong
quá trình thực hiện, cần khảo sát lấy ý kiến
của học viên từ đó tiếp tục hoàn thiện và
phát triển từng chương trình bồi dưỡng
ngắn hạn./.

Quang cảnh một lớp học tại Trường Cán bộ Thanh tra. Ảnh: K. Dung
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T
rong những năm qua,

lãnh đạo Thanh tra Chính

phủ luôn quan tâm và chỉ

đạo sát sao công tác xây

dựng pháp luật, xác định

đây là một trong những

công tác trọng tâm và thường xuyên. Thực

hiện chương trình xây dựng luật, pháp

lệnh của Quốc hội, chương trình xây dựng

pháp luật của Chính phủ, hàng năm

Thanh tra Chính phủ đã ban hành và triển

khai kế hoạch xây dựng thể chế của cơ
quan, trong đó xác định rõ mục đích, yêu
cầu, nhiệm vụ xây dựng thể chế, các giải
pháp thực hiện. 

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã chỉ

đạo các cục, vụ, đơn vị đề xuất tham mưu

với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính

phủ hoàn thiện các văn bản pháp luật về

thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu

nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Cụ

thể:

Trên cơ sở Luật Thanh tra năm 2010,

Thanh tra Chính phủ đã xây dựng, trình

Chính phủ ban hành nhiều văn bản hướng

dẫn thi hành, trong đó từ năm 2015 đến

nay có: Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày

27/3/2015 quy định việc thực hiện kết luận

thanh tra; Nghị định số 159/2016/NĐ-CP

ngày 29/11/2016 quy định chi tiết và biện

pháp thi hành một số điều của Luật Thanh

tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh

tra nhân dân; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày
17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về

công tác xây dựng thể chế
của Thanh tra Chính phủ

Nâng cao chất lượng, hiệu quả

TS. Nguyễn Văn Tuấn
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế
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việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm

tra đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hiện

nay Thanh tra Chính phủ đang xây dựng,
hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông
tư số 05/2014/TT-TTCP về tổ chức, hoạt
động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra
và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc
thanh tra; đồng thời xây dựng đề xuất sửa

đổi, bổ sung Luật Thanh tra để chuẩn bị

trình Quốc hội cho ý kiến...

Các nghị định, thông tư hướng dẫn

được ban hành đã tạo hành lang pháp lý

quan trọng cho đổi mới tổ chức và hoạt

động của các cơ quan thanh tra. 

Cũng trong 5 năm qua, với sự cố gắng,
nỗ lực của Thanh tra Chính phủ và các cấp
các ngành, hệ thống pháp luật về công tác
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
về cơ bản đã được hoàn thiện. Đã có 3 luật
điều chỉnh về công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo (Luật Tiếp công dân,
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo) và hàng chục
nghị định của Chính phủ, thông tư hướng
dẫn của các bộ, ngành. Các quy định pháp
luật đã thiết lập cơ sở pháp lý quan trọng
tạo thuận lợi cho công dân, cơ quan, tổ
chức thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh; đồng thời tạo cơ sở
pháp lý cho các cơ quan Nhà nước có căn
cứ để giải quyết các công việc của người
dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, bảo
đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích
hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Đáng chú ý trong nội dung của các văn
bản quy phạm pháp luật đã đưa ra những
chế tài xử lý rất nghiêm khắc đối với cơ
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền
không thực hiện đầy đủ chức trách của
mình trong việc tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo. Các quy định của pháp
luật rõ ràng, cụ thể thuận lợi cho việc áp
dụng của cơ quan Nhà nước và thuận lợi
trong việc thực hiện quyền của công dân,
cơ quan, tổ chức. Các quy định cũng đề cao
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,
tổ chức phải tiếp công dân định kỳ, tiếp đột
xuất… chế độ, trách nhiệm của cơ quan,

tổ chức, cá nhân trong việc tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo được quy định
cụ thể. Đồng thời, đề cao vai trò giám sát
của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, hội đồng
nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân; xác
định rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà
nước nói chung và các cơ quan thanh tra
Nhà nước trong việc tham mưu đề xuất về
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo.

Cùng với việc xây dựng các văn bản

pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và

giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ 2015 đến

nay việc xây dựng và hoàn thiện các văn

bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng

có bước thay đổi về chất. Đặc biệt, với sự

ra đời của Luật Phòng, chống tham nhũng

năm 2018, những quy định của pháp luật

về phòng, chống tham nhũng không những

phù hợp với tinh thần Công ước Liên hợp

quốc về chống tham nhũng mà còn quy

định khá toàn diện về phòng, chống tham

nhũng trên các lĩnh vực của đời sống xã

hội; tạo hành lang pháp lý quan trọng cho

công tác phòng, chống tham nhũng; làm rõ

vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hoạt động

của các cơ quan có chức năng phòng,

chống tham nhũng như thanh tra, kiểm

toán, điều tra; làm rõ nội dung quản lý Nhà

nước về công tác phòng, chống tham

nhũng; đề cao vai trò của xã hội (công dân,

doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, báo

chí) trong phòng, chống tham nhũng... thiết

lập cơ sở pháp lý cho việc tuyên truyền, phổ

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống

tham nhũng đến mọi tầng lớp Nhân dân,

đặc biệt là những đối tượng như học sinh,

sinh viên và cán bộ, công chức.

Có thể nói, giai đoạn 2015-2019 là
một giai đoạn mà Thanh tra Chính phủ đã
đạt được nhiều thành tựu trong công tác
xây dựng và hoàn thiện thể chế. Các luật
quan trọng thuộc phạm vi quản lý của
ngành Thanh tra như Luật Tố cáo, Luật
Phòng, chống tham nhũng 2018 đã được
xây dựng và thông qua. Với 2 đạo luật này,

các chủ trương quan trọng của Đảng về

công tác giải quyết tố cáo, phòng, chống

tham nhũng đã được thể chế hóa. Lãnh đạo

Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo các vụ,
cục, đơn vị chủ động, tích cực xây dựng các
văn bản pháp luật thuộc trách nhiệm của
mình và chủ động phối hợp với các cơ quan
hữu quan trong việc xây dựng các văn bản
pháp luật có liên quan; gắn công tác xây
dựng pháp luật với công tác nghiên cứu
khoa học, theo dõi thi hành pháp luật của
các cơ quan thanh tra, nhằm chủ động
trong việc đề xuất ban hành và sửa đổi, bổ
sung các văn bản pháp luật. 

Bên cạnh những kết quả đạt được,
công tác xây dựng thể chế của cơ quan
Thanh tra Chính phủ thời gian qua vẫn còn
một số tồn tại, hạn chế mà nguyên nhân
chủ yếu là do công tác pháp chế với tính

chất đa dạng, phức tạp, nhiều việc đột
xuất, luôn đòi hỏi cao về chất lượng và tiến
độ trong khi số lượng công chức làm công
tác pháp chế luôn thiếu so với nhu cầu thực
tế. Bên cạnh đó, kinh phí dành cho hoạt

động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

còn eo hẹp cũng là một trong những nguyên
nhân ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ
xây dựng thể chế thời gian qua.

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác xây dựng thể chế của Thanh
tra Chính phủ trong thời gian tới cần tập
trung thực hiện những giải pháp sau:

Pháp luật về thanh tra

Thanh tra Chính phủ đang nghiên cứu
sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra 2010 theo
định hướng nâng cao tính hệ thống của các
cơ quan thanh tra; tăng tính độc lập “tương
đối” của cơ quan thanh tra trong quan hệ
với cơ quan và thủ trưởng cơ quan quản lý
cùng cấp; đồng thời, tăng thẩm quyền của
người đứng đầu cơ quan thanh tra trong
việc chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa thanh
tra các bộ, ngành, địa phương và xử lý kết
quả thanh tra; phân định rõ hoạt động
thanh tra hành chính với hoạt động thanh
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tra chuyên ngành. Bên cạnh đó, cần tập
trung làm rõ một số vấn đề sau:

- Làm rõ địa vị pháp lý của các cơ
quan thanh tra phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham
nhũng. Tăng cường tính tập trung thống
nhất, chủ động và tự chịu trách nhiệm
trong tổ chức và hoạt động thanh tra. Tăng
cường tính độc lập tương đối của cơ quan
và người đứng đầu cơ quan thanh tra Nhà

nước với thủ trưởng cơ quan hành chính
Nhà nước cùng cấp; tăng mối quan hệ của
cơ quan thanh tra cấp trên với cơ quan
thanh tra cấp dưới trong công tác, tổ chức,
nghiệp vụ thanh tra.

- Về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ
quan thanh tra Nhà nước cần sửa đổi theo

hướng: Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung

thanh tra việc thực hiện trách nhiệm quản

lý của các bộ, ngành, địa phương; quyết

định tiến hành thanh tra khi phát hiện có

vi phạm; thực hiện các cuộc thanh tra

phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của

nhiều ngành, nhiều cấp, những vụ việc

được xã hội đặc biệt quan tâm và/hoặc

theo yêu cầu của Thủ tướng; thanh tra lại

những vụ việc mà các bộ, ngành đã tiến

hành thanh tra, kiểm tra khi phát hiện có

dấu hiệu vi phạm. 

Cơ quan thanh tra Nhà nước ở tỉnh sẽ

thực hiện các cuộc thanh tra trên địa bàn

tỉnh theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ

và đề nghị của chủ tịch ủy ban nhân dân

(UBND) cùng cấp xuất phát từ yêu cầu của

công tác quản lý trên địa bàn.

- Hoạt động thanh tra và giám sát hoạt
động thanh tra

+ Đối với phương thức hoạt động của

cơ quan thanh tra bao gồm: (1) Thanh tra

việc thực hiện trách nhiệm quản lý của các

bộ, ngành, UBND cấp tỉnh. Khi thấy cần

thiết hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng

Chính phủ thì tiến hành các cuộc thanh tra

diện rộng để đánh giá việc thực hiện một

chủ trương, chính sách, đánh giá việc chấp

hành pháp luật trong một hoặc nhiều lĩnh

vực quản lý; làm rõ trách nhiệm để kiến

nghị xử lý các sai phạm đối với những vụ

việc có dấu hiệu sai phạm liên quan đến

trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp,

những vụ việc được xã hội đặc biệt quan

tâm; (2) Các cuộc thanh tra cũng được tiến

hành theo yêu cầu của công tác giải quyết

khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống

tham nhũng; (3) Giám sát thường xuyên

hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà

nước thông qua việc xem xét các báo cáo

về công tác quản lý trong các lĩnh vực trên

phạm vi cả nước; việc tiếp nhận và xử lý

các khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị

của công dân, các doanh nghiệp và tổ chức

xã hội, báo chí...

+ Quy định cụ thể việc xử lý chồng
chéo, trùng lắp trong kế hoạch thanh tra,
hoạt động thanh tra giữa thanh tra các bộ,
ngành, giữa thanh tra ở Trung ương và địa
phương, giữa thanh tra cấp tỉnh và cấp
huyện; quy định cụ thể về đối tượng, nội
dung thanh tra trong thanh tra hành chính
và thanh tra chuyên ngành. Thanh tra
Chính phủ phối hợp với Kiểm toán Nhà
nước sửa đổi quy chế phối hợp trong việc
xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra,
kiểm toán và việc xử lý chồng chéo trong
hoạt động thanh tra, kiểm toán.

+ Nghiên cứu, bổ sung quy định về
thanh tra chuyên đề, thanh tra diện rộng,
thanh tra liên ngành(*).

Pháp luật về tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo

- Đối với việc hoàn thiện pháp luật về
khiếu nại:

+ Bổ sung các quy định cụ thể về
việc ủy quyền khiếu nại, lý do ủy quyền,
phạm vi ủy quyền, ủy quyền cho luật sư,
trợ giúp viên pháp lý, đại diện thực hiện
việc khiếu nại trong trường hợp người khiếu
nại chết, mất tích...

+ Quy định thống nhất về thời hiệu
khiếu nại, khởi kiện trong Luật Khiếu nại và
Luật Tố tụng hành chính, hướng dẫn xử lý

trường hợp vừa khiếu nại và khởi kiện để
đảm bảo việc khiếu nại, khởi kiện và giải
quyết khiếu nại của công dân được kịp thời,
hiệu quả.

+ Hoàn thiện quy định về trình tự thủ
tục giải quyết khiếu nại theo hướng công
khai, minh bạch, quy định chi tiết về việc
tổ chức đối thoại, việc xác minh giải quyết,
công khai quyết định giải quyết khiếu nại.

+ Hoàn thiện quy định về việc xem
xét lại quyết định giải quyết có hiệu lực
pháp luật theo hướng xác định rõ về căn cứ
xem xét, thẩm quyền, thời hạn và trình tự,
kết quả xem xét, giải quyết lại.

+ Bổ sung các quy định cụ thể về
việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật khiếu
nại và các chế tài xử lý đối với các nhóm
chủ thể vi phạm như: Người giải quyết
khiếu nại, người được giao nhiệm vụ xác
minh nội dung khiếu nại và người khiếu nại.

- Đối với việc hoàn thiện pháp luật về
tố cáo:

+ Quy định đầy đủ, cụ thể hơn về
những nội dung bảo vệ người tố cáo, người
thân thích của người tố cáo như: Bảo vệ
tính mạng, sức khỏe, bảo vệ tài sản, bảo
vệ uy tín danh dự, bảo vệ ví trí công tác,
việc làm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.
Quy định chi tiết trình tự, thủ tục và biện
pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự,
nhân phẩm, việc làm thu nhập của người
tố cáo, đồng thời xác định rõ trách nhiệm
của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong
việc bảo vệ người tố cáo và người thân
thích của người tố cáo.

+ Quy định cụ thể về khen thưởng
người có thành tích trong việc tố cáo theo
hướng xác định rõ nguyên tắc, hình thức,
tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét khen
thưởng. 

Đối với việc hoàn thiện pháp luật về
tiếp công dân:

+ Nghiên cứu kiện toàn tổ chức, bộ
máy làm nhiệm vụ tiếp công dân bảo đảm
vị trí, vai trò của ban tiếp công dân phù hợp
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với chức năng, nhiệm vụ được giao. Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ,
xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng ban tiếp
công dân và đại diện của các cơ quan, tổ chức thường xuyên tiếp dân tại
trụ sở; cụ thể hóa quyền, nghĩa vụ của ban tiếp công dân trong việc theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh qua công tác tiếp công dân.

+ Nghiên cứu sửa đổi Luật Tiếp công dân theo hướng các cơ quan,
tổ chức: Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh,
văn phòng tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, ban nội chính tỉnh ủy, ủy ban
kiểm tra huyện ủy và văn phòng huyện ủy cử đại diện phối hợp cùng ban
tiếp công dân cùng cấp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân khi có công
dân đến khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh liên quan đến phạm vi,
nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức đó hoặc khi có khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh đông người, phức tạp. Cần có quy định linh hoạt để các
cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân không nhất thiết phải tiếp công
dân tất cả các ngày làm việc mà có thể tiếp công dân theo vụ việc cụ
thể.

+ Về mối quan hệ giữa ban tiếp công dân các cấp với các cơ quan
Nhà nước khác: Cần hoàn thiện pháp luật tiếp công dân theo hướng quy
định về mối quan hệ giữa Ban Tiếp công dân Trung ương với ban tiếp công
dân cấp tỉnh, ban tiếp công dân cấp tỉnh với ban tiếp công dân cấp huyện.
Như thế sẽ tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa ban tiếp công dân cấp trên và
cấp dưới trong việc hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, xây dựng báo cáo,
nắm bắt thông tin, đôn đốc, kiểm tra... hoạt động tiếp công dân nói chung
và việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nói
riêng, qua đó đảm bảo cho công tác tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân
các cấp ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. 

Pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trên cơ sở Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Thanh tra Chính
phủ hiện đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số
130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập, Nghị định số
59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống
tham nhũng. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về
phòng chống tham nhũng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc phòng
ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, nâng
cao mức độ tuân thủ các yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về chống
tham nhũng; góp phần xây dựng một cơ chế quản lý Nhà nước, quản lý xã
hội công khai, minh bạch, “không thể tham nhũng, không dám tham nhũng
và không cần tham nhũng”./.

Chú thích:
(*) Bổ sung quy định cụ thể về thanh tra liên ngành như: Căn cứ thành lập đoàn,

thẩm quyền ban hành quyết định, đoàn thanh tra liên ngành, quan hệ công tác, quy chế
báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra liên ngành…để làm cơ sở pháp lý cho
hoạt động thanh tra liên ngành.

Tháng năm cứ mãi dần xoay

Đông tàn Xuân lại tỏa đầy sắc hoa

Điểm trang một dãy sơn hà

Lung linh tươi đẹp như là bức tranh

Đón Xuân hạnh phúc thanh bình

Nắng vàng trải ấm bồng bềnh gió reo

Non sông xanh biếc niềm yêu

Từng trang lịch sử thêm điều thiêng liêng

Bao Xuân tình Bác vẫn nguyên

Như là màu nắng giữa miền ước mơ

Con đường độc lập tự do

Mãi luôn chói sáng đến giờ chẳng phai

Khắp nơi Xuân đã về rồi

Ngỡ như có Bác bên đời yên vui!

Trần Kỳ Duyên

BÁC MÃI LÀ MÙA XUÂN
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S
au 10 năm triển khai thực
hiện Luật Thanh tra 2010,
ngành Thanh tra tiến hành
1.310.760 cuộc thanh tra,
trong đó có 1.263.311 cuộc
thanh tra, kiểm tra chuyên

ngành (chiếm 96,3%), xử phạt vi phạm
hành chính với số tiền 27.333 tỷ đồng(1).
Ngoài ra, lực lượng thanh tra chuyên ngành
(TTCN) còn ban hành nhiều quyết định, áp
dụng biện pháp xử lý khác để phòng ngừa,
ngăn chặn, khắc phục hậu quả song chưa
được thống kê đầy đủ. Mặc dù con số này
chưa phản ánh hết được thực chất tổ chức
và hoạt động TTCN, song đã khẳng định
được vai trò rất quan trọng của TTCN trong
quản lý Nhà nước. Do đó, việc nghiên cứu,
hoàn thiện chế định về TTCN có ý nghĩa rất
quan trọng, góp phần khẳng định, nâng cao
vị trí, vai trò của ngành Thanh tra Việt Nam,
đặc biệt trong giai đoạn phát triển và hội
nhập quốc tế hiện nay.

Các quy định của pháp luật về TTCN
hiện nằm rải rác ở nhiều văn bản quy phạm
pháp luật khác nhau, có sự chồng chéo
giữa pháp luật về thanh tra và pháp luật
chuyên ngành (phần lớn các luật, bộ luật
chuyên ngành đều có quy định về TTCN(2));
mục đích, khái niệm, nội dung về TTCN
không phù hợp với tính chất quản lý Nhà
nước chuyên ngành; nhiệm vụ, quyền hạn
chồng chéo giữa thanh tra hành chính với
TTCN, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cơ
quan thanh tra của ủy ban nhân dân các
cấp và cơ quan thanh tra của cơ quan quản
lý Nhà nước chuyên ngành; tổ chức thanh
tra được thiết lập chưa phù hợp; quy trình,

pháp luật khác nhau, ngoài luật chuyên
ngành còn có tại các Điều ước quốc tế
chuyên ngành mà Việt Nam là thành viên
nên cần có chế định quy định về TTCN trong
Luật Thanh tra. Thực tế hiện nay, có nhiều
hoạt động TTCN có tên gọi khác nhau
nhưng chưa có pháp luật điều chỉnh, như
kiểm tra chuyên ngành, giám sát an toàn,
kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm(3). Bản
chất của các hoạt động này là xem xét,
đánh giá việc tuân thủ pháp luật chuyên
ngành (chủ yếu là các quy chuẩn, tiêu
chuẩn, yêu cầu về chuyên môn gắn với
hoạt động cung cấp dịch vụ cho xã hội) đối
với tổ chức, cá nhân, qua đó đưa ra các
biện pháp xử lý nhằm phòng ngừa, ngăn

trong hệ thống pháp luật về thanh tra
Hoàn thiện chế định thanh tra chuyên ngành

TS.Trần Văn Trường
Phó Chánh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải

trình tự, thủ tục, thẩm quyền và các biện
pháp xử lý cứng nhắc, chưa được cập nhật,
không phù hợp với tính chất, yêu cầu của
quản lý Nhà nước chuyên ngành...

Trong phạm vi bài viết này, trên cơ sở
nghiên cứu lý thuyết về thanh tra và qua
thực tiễn quản lý thanh tra ngành, tác giả
đưa ra một số ý kiến đề xuất như sau:

Thứ nhất, cần có chế định về TTCN
trong Luật Thanh tra để thống nhất điều
chỉnh về tổ chức và hoạt động TTCN trên
toàn quốc thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã
hội.

Như đã phân tích ở trên, do quy định
nằm rải rác ở nhiều văn bản quy phạm

Thanh tra giao thông là lực lượng thanh tra chuyên ngành rất cần thiết trong quản lý Nhà nước
về lĩnh vực tải trọng xe
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chặn các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ an
toàn về tính mạng của con người và bảo vệ
tài sản của Nhà nước, xã hội.

Từ bản chất đó, chế định về TTCN cần
quy định có tính nguyên tắc để “định danh”
rõ các hoạt động này nhằm làm cơ sở để
thiết kế các nguyên tắc cụ thể, điều khoản
về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
tổ chức bộ máy, chức danh và quy trình
hoạt động TTCN. Nếu không có sự điều
chỉnh thống nhất, chắc chắn trong thực tiễn
thi hành pháp luật về thanh tra sẽ tiếp tục
bị chồng chéo, trùng lặp như đã và đang
diễn ra khá phổ biến hiện nay. Điều này sẽ
tác động rất tiêu cực đến sản xuất kinh
doanh, cung cấp dịch vụ, đặc biệt các hoạt
động có tính sáng tạo, phát minh của các
chuyên ngành.

Mặt khác, khi làm rõ về TTCN, trước
hết cần phân biệt giữa thanh tra hành
chính với TTCN. Vấn đề này được đưa ra
thảo luận nhiều nhưng vẫn còn ý kiến khác
nhau, song có thể thấy, thanh tra hành
chính là một chế định rất khác với TTCN,
trong đó mục tiêu, mục đích của thanh tra
hành chính là kiểm tra, giám sát nhằm
chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong nội bộ
hệ thống hành chính (bao gồm cả tham
mưu về công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, giải quyết tố cáo; phòng ngừa vi
phạm, tham nhũng...), điều này rất khác
với mục tiêu, mục đích của TTCN như đã
phân tích ở trên.

Thứ hai, quy định rõ hơn về khái niệm
TTCN (định nghĩa, giải thích từ ngữ), mục
đích TTCN gắn với đặc điểm, tính chất và
yêu cầu quản lý Nhà nước chuyên ngành.

Định danh rõ TTCN có ý nghĩa rất quan
trọng để hoàn thiện chế định về TTCN trong
Luật Thanh tra. Theo quan điểm của tác
giả, khái niệm hay định nghĩa về TTCN cần
hội tụ các yếu tố sau:

Chủ thể của TTCN là cơ quan thanh tra
Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được cơ
quan có thẩm quyền ủy quyền thực hiện
TTCN. Đây là vấn đề mới, song khá phù hợp
với thực tiễn quản lý và thông lệ quốc tế.
Không phải khi nào, lúc nào cơ quan Nhà
nước cũng phải tổ chức bộ máy hoặc có

năng lực chuyên môn thực hiện TTCN mà
khi cần thiết, Nhà nước ủy quyền cho cơ
quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp Nhà nước
có năng lực tiến hành TTCN trong phạm vi,
nội dung, đối tượng quản lý nhất định. Ví
dụ, theo quy định của Tổ chức Hàng không
Quốc tế (ICAO), Tổ chức Hàng hải Quốc tế
(IMO), người tiến hành TTCN phải bảo đảm
tiêu chuẩn chuyên môn phù hợp, tương
xứng với trình độ chuyên môn của đối tượng
thanh tra; nhà chức trách hàng không,
hàng hải không bị ràng buộc bởi sự bắt
buộc phải là cơ quan Nhà nước tiến hành
thanh tra, xong phải bảo đảm tính độc lập
cũng như tính chuyên nghiệp. Có như vậy
mới phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời được
hành vi vi phạm có thể phát sinh. 

Hoạt động TTCN là hoạt động kiểm tra,
xem xét đánh giá việc tuân thủ pháp luật
chuyên ngành, bao gồm cả Điều ước quốc
tế mà Việt Nam là thành viên (gồm quy
định, quy tắc, quy chuẩn và các biện pháp
bảo đảm an toàn, an ninh dân sự trong
quản lý ngành).

Mục đích của hoạt động TTCN là
phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp
luật chuyên ngành nhằm hỗ trợ, thúc đẩy
cho sự phát triển của xã hội theo hướng
hiệu quả, thuận tiện, an toàn vì con người;
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà
nước, tổ chức, cá nhân.

Thứ ba, quy định phạm vi thẩm quyền
TTCN và thiết kế mô hình tổ chức phù hợp.

Như trên đã phân tích, cần làm rõ
phạm vi thẩm quyền thanh tra theo cấp
hành chính và thanh tra theo ngành, lĩnh
vực. Cần nghiên cứu quy định rõ cấp nào
thanh tra cấp đó và với phạm vi, đối tượng
nhất định, không chồng chéo giữa các cấp
thanh tra với nhau, giữa thanh tra theo cấp
hành chính với TTCN. Quy định hiện nay,
việc chồng chéo là khó tránh khỏi, ví dụ:
Thanh tra Chính phủ có thể thanh tra tất
cả các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của
Chính phủ từ Trung ương đến địa phương;
thanh tra bộ có thể thanh tra đối với đối
tượng thuộc phạm vi quản lý của tổng cục,
cục, sở; thanh tra tỉnh có thể thanh tra các
đối tượng trên địa bàn thuộc phạm vi thanh
tra của thanh tra bộ.

Trong thẩm quyền của các cơ quan
thanh tra cần quy định rõ thẩm quyền tham
mưu quản lý Nhà nước, thẩm quyền thanh
tra và thẩm quyền thực hiện các biện pháp
xử lý, khuyến cáo, ngăn chặn hành vi vi
phạm. 

Như vậy, với quan điểm trên, cần thiết
kế mô hình tổ chức của các cơ quan thanh
tra theo hướng, Thanh tra Chính phủ sẽ thu
hẹp phạm vi thanh tra về kinh tế - xã hội;
thanh tra bộ có địa vị pháp lý tương đương
với cấp tổng cục thuộc bộ và được ủy quyền
TTCN theo phạm vi, trình tự, thủ tục nhất
định; thanh tra sở có địa vị pháp lý tương
đương cấp chi cục thuộc sở và được ủy
quyền TTCN theo phạm vi, trình tự, thủ tục
nhất định.

Lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra kích thước thành thùng xe
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Thứ tư, quy định về chức danh làm
công tác TTCN và chế tài kiểm soát đối với
các chức danh này.

Người làm nhiệm vụ TTCN là thanh tra
viên, được đào tạo, bổ nhiệm, cấp thẻ
nghiệp vụ bảo đảm chặt chẽ, đây là lực
lượng nòng cốt của cơ quan, tổ chức TTCN.

Bên cạnh các chức danh TTCN còn có
lực lượng có trách nhiệm kiểm tra, giám
sát việc tuân thủ pháp luật chuyên ngành
theo các quy định của pháp luật chuyên
ngành và các Điều ước quốc tế mà Việt
Nam là thành viên, như trên đã phân tích
đây thực chất là hoạt động TTCN. Lực
lượng này có đặc điểm là có trình độ
chuyên môn sâu, có kinh nghiệm, kỹ năng
quản lý, vận hành hệ thống bảo đảm an
toàn, an ninh chuyên ngành. Ví dụ, thanh
tra việc bảo đảm an toàn kỹ thuật của tàu
biển, phải có một nhóm kỹ sư chuyên sâu
về vỏ tàu, điều khiển tàu biển, máy tàu
biển và có trình độ ngoại ngữ tốt; thanh tra
về bay, người làm thanh tra phải là phi
công có kinh nghiệm, đang trong giai đoạn
được năng định (kiểm tra đánh giá lại)
theo tiêu chuẩn của ICAO.

Như vậy, pháp luật cần quy định mở
rộng các chức danh thực hiện thẩm quyền
TTCN, ngoài thanh tra viên chuyên trách có
thanh tra viên kiêm nhiệm, thanh tra viên
ủy quyền. Có quy định chặt chẽ việc quản
lý đối với thanh tra viên chuyên ngành.
Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ
vào quản lý hoạt động TTCN nhằm hạn chế
đến mức thấp nhất sự can thiệp, tham gia
của con người vào quá trình thanh tra.
Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế tài chính cho
hoạt động TTCN, trong đó có kinh phí chi
trả cho việc ủy quyền thanh tra, hợp đồng
hành chính để hỗ trợ TTCN; quy định về quỹ
hoạt động TTCN trên cơ sở các nguồn thu
từ thu hồi qua hoạt động TTCN. Quỹ này sẽ
sử dụng để phục vụ hoạt động tác nghiệp,
khen thưởng trực tiếp cho người làm công
tác TTCN.

Thứ năm, quy định nhằm đổi mới trình
tự, thủ tục và quyền trong hoạt động thanh
tra phù hợp với quản lý Nhà nước chuyên
ngành.

Đổi mới phương thức và quy trình hoạt
động TTCN, phải đổi mới toàn diện từ hình
thức, phương pháp thanh tra đến công tác
hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động thanh tra
trong toàn ngành; đổi mới các hình thức
thực hiện thẩm quyền thanh tra; quy trình,
trình tự, thủ tục thực hiện các cuộc TTCN,
xử lý vi phạm và đưa ra các yêu cầu,
khuyến cáo.

Đề cao vai trò chỉ đạo, định hướng
hoạt động TTCN của người đứng đầu bộ
quản lý Nhà nước chuyên ngành; sử dụng
các hình thức TTCN phù hợp với đặc điểm,
tính chất quản lý chuyên ngành và đối
tượng quản lý; xây dựng hệ thống quy trình
thanh tra phù hợp với từng nội dung, tính
chất chuyên ngành và hình thức TTCN. Ví
dụ, ngành Lao động khác với ngành Giao
Thông vận tải; ngành Môi trường khác với
ngành Y tế, Giáo dục...

Thiết lập quy trình bảo đảm tính độc
lập và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật
của trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên,
người trực tiếp thực hiện quyền thanh tra,
xử lý vi phạm, đưa ra yêu cầu, khuyến cáo
(hoạt động tác nghiệp) khi tiến hành TTCN.

Thứ sáu, quy định về quản lý Nhà
nước và phân cấp quản lý Nhà nước về
TTCN.

Thanh tra Chính phủ giúp Chính phủ
quản lý Nhà nước chung về thanh tra, trong
đó có thanh tra chuyên ngành. Tham mưu
thiết kế nguyên tắc về những vấn đề chung
của TTCN, nguyên tắc, cơ chế hoạt động

TTCN; chức danh thực hiện thẩm quyền
TTCN.

Bộ trưởng bộ quản lý chuyên ngành có
chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động
TTCN, quy định cụ thể về thầm quyền, quy
trình, trình tự, thủ tục hoạt động TTCN đối
với từng nội dung quản lý, thậm chí là đối
tượng quản lý nhất định; tổ chức lực lượng
làm công tác TTCN trong phạm vi quản lý
được giao.

Tóm lại, để phát huy hiệu lực, hiệu
quả trong quản lý Nhà nước chuyên ngành,
chế định về TTCN rất cần tiếp tục nghiên
cứu để hoàn thiện. Chế định về TTCN hoàn
thiện theo hướng đổi mới như đề xuất trên,
thiết nghĩ không chỉ góp phần tăng cường
quản lý Nhà nước mà còn nâng cao trách
nhiệm tự kiểm soát của tổ chức, cá nhân
cung cấp dịch vụ cho xã hội, đồng thời tạo
điều kiện để xã hội tham gia cùng Nhà nước
quản lý, quản trị xã hội, giảm gánh nặng
chi ngân sách và đồng thời góp phần xây
dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển./.

Chú thích:
(1) Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật

Thanh tra 2010 của Thanh tra Chính phủ.

(2) Điều 86 Luật Giao thông đường bộ; Điều
11 Bộ luật Hàng hải; Điều 9 Luật Hàng không; Điều
201 Luật Đất đai và còn nhiều luật, bộ luật khác.

(3) Kiểm tra trong tất cả các lĩnh vực quản lý
chuyên ngành (giao thông vận tải, y tế, giáo dục,
môi trường...); giám sát an toàn trong hàng không,
hàng hải theo IMO, ICAO; giám sát an toàn lao động
theo ILO; kiểm tra Nhà nước cảng biển theo IMO... 

Ảnh: Trần Chính



NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI

28 TAÏP CHÍ THANH TRA SOÁÂ 01/2021

G
iai đoạn 2016 - 2020
là giai đoạn có nhiều
dấu ấn trong công tác
thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo của
Thanh tra Bộ Tài

nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT). Với
nhiều thành tích nổi bật, tập thể Thanh tra
Bộ TN&MT đã vinh dự được Chính phủ, Bộ
TN&MT tặng Cờ thi đua, Thủ tướng Chính
phủ, Bộ trưởng TN&MT, Tổng Thanh tra
Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích
xuất sắc trong giai đoạn 2016-2020. Nhân
dịp đầu Xuân, đồng chí Lê Vũ Tuấn Anh,
Chánh Thanh tra Bộ TN&MT đã chia sẻ với
Tạp chí Thanh tra về một số khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực
hiện nhiệm vụ của đơn vị, cũng như những
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các
mặt công tác trong thời gian tới.

PV: Xin đồng chí cho biết một số

kết quả nổi bật trong công tác thanh

tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nai,

tố cáo của Bộ TN&MT giai đoạn 2016 -

2020?

Đồng chí Lê Vũ Tuấn Anh: Trong giai
đoạn 2016 - 2020, các đơn vị trực thuộc
Bộ đã triển khai thực hiện 641 cuộc thanh
tra, kiểm tra đối với 4.253 tổ chức; trong
đó có 23 cuộc thanh tra, kiểm tra hành
chính, 618 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên
ngành. Thực hiện 111 cuộc kiểm tra việc

thực hiện kết luận thanh tra và tổ chức 50

đoàn giám sát hoạt động của các đoàn

thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã xử
phạt vi phạm hành chính đối với 751 tổ
chức với tổng số tiền 143 tỷ 740 triệu đồng,
kiến nghị truy thu nộp ngân sách Nhà nước
803 triệu đồng, buộc bồi thường cho người
dân các tỉnh bị ảnh hưởng hơn 11 nghìn tỷ
đồng.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, các
đơn vị trực thuộc Bộ đã triển khai thực hiện
137 cuộc thanh tra, kiểm tra (có 56 cuộc
thanh tra, kiểm tra đột xuất - bằng 40% số
cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện);
trong đó: Có 02 cuộc thanh tra, kiểm tra
hành chính, 113 cuộc thanh tra, kiểm tra
chuyên ngành, 22 cuộc kiểm tra việc thực

hiện kết luận thanh tra, ngoài ra, tổ chức

thực hiện giám sát hoạt động của các đoàn

thanh tra theo quy định. Qua thanh tra,
kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối
với 106 tổ chức với tổng số tiền 17 tỷ 234
triệu đồng. 

Cũng trong năm 2020, bộ phận tiếp
dân đã tiếp 257 lượt với 497 người, trong
đó có 33 lượt đoàn đông người với 247
người; lãnh đạo Bộ đã tiếp 52 lượt với 87
người, trong đó có 8 đoàn đông người. Tiếp
nhận 3.535 đơn, phân loại 1.665 đơn đủ
điều kiện xử lý tương ứng 1.665 vụ việc. 

Đối với các vụ việc do Thủ tướng Chính

phủ giao, Bộ đã thành lập đoàn công tác

thẩm tra, xác minh 20/25 vụ việc, đã báo

Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành
góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác(*)

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường:

(*) Tiêu đề do Tòa soạn đặt

Đồng chí Lê Vũ Tuấn Anh, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT
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cáo Thủ tướng Chính phủ 08 vụ việc. Với

những vụ việc thuộc thẩm quyền, trách

nhiệm giải quyết, Bộ đã thành lập đoàn

công tác thẩm tra, xác minh 34/40 vụ việc,

đến nay đã có quyết định giải quyết 28 vụ

việc.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ chủ động tham
mưu cho lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện

Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019

của Thanh tra Chính phủ, góp phần làm

giảm tình trạng khiếu kiện gay gắt, bức xúc,

kéo dài, ổn định tình hình an ninh, trật tự,
đảm bảo an toàn xã hội và đảm bảo thành
công cho Đại hội Đảng bộ các cấp thời gian
vừa qua.

PV: Công tác thanh tra, tiếp công

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ

trong năm 2021 sẽ tập trung vào những

nội dung nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Vũ Tuấn Anh: Căn cứ vào
hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra
năm 2021 của Thanh tra Chính phủ, Thanh
tra Bộ TN&MT đã tham mưu lãnh đạo Bộ
để triển khai công tác thanh tra, tập trung
vào một số nội dung chính như thanh tra
trách nhiệm trong việc thực hiện chức
năng, nhiệm vụ được giao, việc quản lý
công sản, việc quản lý, sử dụng tài chính,
việc chấp hành các quy định của Luật
Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra các đơn
vị quản lý, sử dụng vốn nước ngoài; các đơn
vị có chức năng tham mưu, cấp phép liên
quan đến người dân và doanh nghiệp. Bên
cạnh đó, thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà
nước về TN&MT của ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
thanh tra đối với các dự án có nhiều khiếu
kiện, chậm tiến độ, có người nước ngoài sử
dụng đất, có lượng nước xả thải và lượng
khí thải lớn; khai thác, sử dụng tài nguyên
nước cho mục đích sinh hoạt; việc chấp
hành pháp luật về TN&MT. 

Đối với công tác tiếp công dân và giải
quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, Thanh
tra Bộ tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ

TN&MT các nội dung chính: Thực hiện
nghiêm Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo
2018, Luật Tiếp công dân và Nghị định số
64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp
công dân. Đồng thời, tập trung xử lý, giải
quyết đúng hạn các vụ việc Quốc hội, Thủ
tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc
thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng.
Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc
khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo
dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày
20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

PV: Theo đồng chí, đâu là những

khó khăn, vướng mắc trong quá trình

triển khai thực hiện nhiệm vụ của

Thanh tra Bộ hiện nay?

Đồng chí Lê Vũ Tuấn Anh: Mặc dù
các mặt công tác của Thanh tra Bộ thời
gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực,
song, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn
một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó phải
kể đến việc kiểm tra thực hiện các kết luận
thanh tra, kiểm tra nói chung nhất là việc
theo dõi, đôn đốc các tổ chức chấp hành
quyết định xử phạt vi phạm hành chính
chưa được các đơn vị quan tâm đúng mức
dẫn đến các tổ chức, cá nhân có vi phạm
chưa chấp hành triệt để nhưng không được
xử lý theo quy định của pháp luật. Khả năng
bám sát địa bàn và giám sát các tổ chức

trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh

doanh còn hạn chế nên việc triển khai các

đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất phần lớn

còn bị động; hầu hết các cuộc thanh tra,

kiểm tra đột xuất chỉ được triển khai khi vi

phạm đã được các phương tiện thông tin

đại chúng phát hiện và đăng tin hoặc do

thủ trưởng cấp trên chỉ đạo. Việc trao đổi,
cập nhật thông tin về tình trạng vi phạm
pháp luật TN&MT giữa các cơ quan Trung
ương và địa phương còn chậm, dẫn đến
một số hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp
luật về TN&MT (nhất là lĩnh vực môi trường,
khoáng sản và tài nguyên nước) chưa được
phát hiện và xử lý kịp thời, gây ảnh hưởng

tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội, gây
bức xúc trong dư luận.

Việc kiểm tra kết quả xử lý của các địa
phương đối với thông tin tiếp nhận qua
đường dây nóng, qua công tác tiếp dân, qua
việc xử lý đơn thư chưa được thực hiện dẫn
đến nhiều nội dung công dân phản ánh,
kiến nghị chưa được xử lý dứt điểm.

Năng lực của một số cán bộ, công

chức còn yếu, cơ sở vật chất, trang thiết bị

còn thiếu dẫn đến chất lượng trong xử lý

công việc chưa đáp ứng được yêu cầu cũng

như khối lượng nhiệm vụ được giao.

Thẳng thắn nhìn nhận, hiên nay, lực

lượng làm công tác thanh tra tại Bộ còn

mỏng, còn thiếu về trang thiết bị, chế độ
phụ cấp còn hạn chế; bên cạnh việc thực
hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ đột
xuất, còn phải tham gia các đoàn công tác
liên ngành do các bộ, ngành khác chủ trì
nên nhiều việc xử lý chậm tiến độ. Một số

vụ việc phức tạp, hồ sơ tài liệu lưu giữ ở địa

phương không đầy đủ, hiện trường vụ việc

đã bị thay đổi nên khó khăn trong việc thu

thập chứng cứ, làm rõ các nội dung liên

quan. Bên cạnh đó có vụ việc còn nhiều ý

kiến khác nhau giữa các cơ quan Trung

ương, giữa cơ quan Trung ương với địa

phương, dẫn đến việc chậm ban hành văn

bản giải quyết. Công tác giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo là công việc có tính chất

đột xuất, nên không thể chủ động trong việc

bố trí lực lượng giải quyết đúng thời hạn.

Ngoài ra, một số đơn vị chưa thực sự chú

trọng đến công tác tổng kết, rút kinh

nghiệm sau thanh tra, kiểm tra, chưa quan

tâm đến công tác tổng hợp, báo cáo, dẫn

đến việc chậm trễ báo cáo định kỳ và chất

lượng báo cáo không đáp ứng được yêu

cầu. 

PV: Để khắc phục những khó khăn,

vướng mắc nêu trên và đảm bảo việc

thực hiện chương trình, kế hoạch công

tác thanh tra đúng trọng tâm, trọng

điểm, Thanh tra Bộ đề ra những giải

pháp nào, thưa đồng chí? 
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Đồng chí Lê Vũ Tuấn Anh: Trước hết, đối với Thanh tra Bộ, cần đổi
mới phương thức trong chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra, tiếp công
dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung vào những vấn đề nhạy cảm,
nổi cộm về TN&MT; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra và
giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai; tăng cường
công tác giám sát các đoàn thanh tra và công tác kiểm tra, đôn đốc việc
thực hiện các kết luận thanh tra, các quyết định xử lý vi phạm hành chính
qua thanh tra, các thông tin khiếu nại, tố cáo phản ánh, kiến nghị được
chuyển về địa phương.

Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ; cần chủ động, linh
hoạt trong việc bố trí, sắp xếp con người và nguồn lực cho công tác thanh tra
tương xứng với khối lượng nhiệm vụ thực tế phát sinh và yêu cầu của công
tác quản lý Nhà nước; tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tu
dưỡng đạo đức cho cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra đáp ứng với những
thay đổi của chính sách và tiêu chuẩn của cán bộ làm công tác thanh tra;
tăng cường trao đổi và chia sẻ thông tin, giải quyết những vấn đề phát sinh
trong thực tiễn với địa phương; sẵn sàng hỗ trợ địa phương trong quá trình
triển khai các cơ chế, chính sách, pháp luật và giải quyết, tháo gỡ khó khăn
cũng như những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác thanh
tra, kiểm tra. 

Mặt khác, tăng cường chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm sau thanh tra và
tập trung đầu tư cho công tác xây dựng báo cáo định kỳ đảm bảo đúng thời
hạn và có chất lượng; có cơ chế về tài chính để ưu tiên phân bổ khoản kinh
phí dự phòng phục vụ thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đột xuất; thiết
lập cơ chế trao đổi thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về các đối tượng thanh
tra, kiểm tra và liên tục cập nhật thông tin, thường xuyên trao đổi giữa Bộ với
sở TN&MT để phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp xây dựng kế hoạch hàng
năm. 

Thanh tra Bộ cũng đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ TN&MT chỉ đạo
các đơn vị trực thuộc ban hành ngay chương trình công tác, kế hoạch chi tiết

thanh tra, kiểm tra của đơn vị mình để triển khai thực hiện sau khi kế hoạch
thanh tra, kiểm tra của Bộ được ban hành, trong đó xác định rõ trách nhiệm,

nội dung công việc của từng đơn vị, từng cá nhân, thời gian và biện pháp tổ

chức thực hiện. 

Đồng thời, thủ trưởng các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, giám sát các

đoàn thanh tra, đảm bảo các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng

tiến độ, nhất là việc tuân thủ các quy định của pháp luật về việc ban hành

báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc

thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình

hình thực hiện chương trình công tác thanh tra, kiểm tra của đơn vị mình và

tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan,
đơn vị và công chức, viên chức, đảng viên thuộc quyền quản lý trong việc
thực hiện các nhiệm vụ được giao về thanh tra, kiểm tra.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lan Anh (thực hiện)

Nơi đảo xa
Sóng chồm lên ghềnh đá
Gọi tên anh
Người lính đảo kiên cường
Súng chắc tay
Dưới trời đêm lạnh giá
Gió trùng dương
Ghen đôi mắt tinh tường
Mùa xuân về
Biển nở đầy hoa sóng
Cây phong ba
Đón lũ hải âu về
Người lính trẻ đã lâu rồi
Mong ngóng
Cánh thư nhà
Gói ghém cả tình quê
Mùa xuân đến
Đảo bừng lên sức sống
Cây bàng vuông
Vững chãi giữa sóng cào
Lính giữ đảo
Ngày đêm yêu con sóng
Dẫu có nhớ quê
Đôi lúc cồn cào...

Mai Mộng Tưởng

MÙA XUÂN VỀ ĐẢO XA
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T
rong những năm gần đây,
công tác đấu tranh phòng
chống tham nhũng (PCTN)
được Đảng, Nhà nước ta
quan tâm chỉ đạo quyết liệt,
đưa ra nhiều giải pháp nhằm

phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh có
hiệu quả với tình trạng tham nhũng. Ngay
từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, trước
tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp,

cụ thể là Luật PCTN năm 2005 và hiện nay
là Luật PCTN năm 2018, đồng thời với việc
phòng ngừa tham nhũng, công tác đấu
tranh, xử lý tội phạm về tham nhũng cũng
được Nhà nước quy định cụ thể trong Bộ
luật Hình sự 1999 và thay thế bằng Bộ luật
Hình sự năm 2015 đã tạo một hành lang
pháp lý vững chắc cho công tác đấu tranh
PCTN.

trong phòng chống tham nhũng thông
qua việc thực hiện quyền tố cáo

Phát huy vai trò của Nhân dân

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã
ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết để chỉ
đạo các cơ quan Nhà nước và cán bộ, đảng
viên về công tác PCTN, quan điểm của
Đảng, Nhà nước ta là kiên quyết đấu tranh
với tệ nạn tham nhũng, không có vùng cấm,
không có ngoại lệ. Về cơ sở pháp lý, Nhà
nước, Chính phủ đã ban hành các đạo luật,
các văn bản dưới luật về công tác PCTN,

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ ngày 15/10/2019.

TS. Phạm Lê Xuất 
Nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an
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Luật PCTN đã chỉ rõ các hành vi bị coi
là tham nhũng; quy định trách nhiệm của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp,
tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong
PCTN, mặt khác cũng đã đưa ra các giải
pháp phòng ngừa và phát hiện tham nhũng,
theo đó có 6 giải pháp lớn gồm: Công khai,
minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ
quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, ban hành
và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện
quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền
hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển
đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức,
viên chức; cải cách hành chính, ứng dụng
khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh
toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài
sản, thu nhập của người có chức vụ quyền
hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Về phát hiện tham nhũng, Luật PCTN
đưa ra 3 giải pháp cụ thể, đó là: Quy định
về công tác kiểm tra, tự kiểm tra của cơ
quan, tổ chức, đơn vị; quy định về phát
hiện tham nhũng thông qua hoạt động
giám sát, thanh tra, kiểm toán; quy định
về phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi
tham nhũng của các cá nhân, tổ chức.
Trong các biện pháp phát hiện tham
nhũng, có những biện pháp phát hiện
thông qua hoạt động mang tính chuyên
môn của các cơ quan chức năng, như hoạt
động thanh tra, kiểm toán, điều tra.. hoặc
phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động
giám sát của các cơ quan dân cử, đại biểu
dân cử mang tính nguyên tắc thì còn có
biện pháp phát hiện tham nhũng mang
tính xã hội nhưng rất hiệu quả, đó là thông
qua phản ánh, tố cáo, tố giác về hành vi
tham nhũng của Nhân dân và công luận.
Trong đó, Nhân dân bao gồm người dân,
cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động thông qua việc thực hiện quyền tố
cáo của công dân được quy định trong Hiến
pháp và các văn bản pháp luật của Nhà
nước (Luật Tố cáo năm 2018).

Theo đó, quyền tố cáo của cá nhân,
công dân được quy định như sau: Nếu phát
hiện có hành vi vi phạm pháp luật hoặc
hành vi tham nhũng, mọi cá nhân, công
dân có quyền phản ánh, tố cáo, tố giác báo
tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có
thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật,
tham nhũng của bất cứ cơ quan, tổ chức,
cá nhân nào và được bảo vệ, khen thưởng

theo quy định của pháp luật; Nhân dân
cũng có quyền kiến nghị với cơ quan Nhà
nước hoàn thiện pháp luật và giám sát việc
thực hiện pháp luật về PCTN. Khi thực hiện
quyền tố cáo, người dân không chỉ nhằm
mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp
của mình mà còn bảo vệ lợi ích của Nhà
nước; quyền, lợi ích của cơ quan, tổ chức
và cá nhân khác bị hành vi vi phạm pháp
luật nói chung và hành vi tham nhũng nói
riêng xâm hại đến. Trong công cuộc đấu
tranh PCTN đầy khó khăn, phức tạp này
nếu Nhân dân nhận thức được chống tham
nhũng là “chống giặc nội xâm”(*) từ đó họ
có tinh thần kiên quyết đấu tranh chống
tham nhũng thì đây sẽ lực lượng to lớn
nhất, giúp cho cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền trong việc phát hiện, đấu tranh ngăn
chặn có hiệu quả đối với các hành vi tham
nhũng.

Thực tế công tác đấu tranh PCTN
những năm qua cho thấy, phần nhiều các
vụ việc tham nhũng, hành vi tham nhũng
được phát hiện, phanh phui từ những đơn
thư phản ánh, tố cáo, tố giác của Nhân dân
và những nguồn tin phản ánh trên các
phương tiện thông đại chúng và mạng xã
hội. Sau khi Luật PCTN 2018 được ban
hành đến nay, các cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền đã tiếp nhận hàng chục ngàn
đơn của Nhân dân và nguồn tin của báo chí
phản ánh, tố cáo, tố giác về tham nhũng;
nội dung đơn thư phản ánh, tố cáo, tố giác
của Nhân dân về hành vi tham nhũng, tập
trung ở một số các lĩnh vực: Quản lý sử
dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; tài
chính, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản
công, mua sắm vật tư thiết bị; buôn lậu và
gian lận thương mại... 

Do tính chất phức tạp của hành vi
tham nhũng, phần lớn là người có chức vụ,
quyền hạn bằng những thủ đoạn tinh vi, xảo
quyệt “thiên biến, vạn hóa” lợi dụng chức
vụ, quyền hạn của mình để vụ lợi nên rất
khó phát hiện nếu không có sự tố cáo, tố
giác của Nhân dân, phản ánh của báo chí
thì các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
cũng rất khó khăn trong việc phát hiện đấu
tranh xử lý. Theo báo cáo của Thanh tra
Chính phủ về công tác PCTN, năm 2020
các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp
nhận gần 30.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo
của Nhân dân về hành vi tham nhũng, các

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã thụ lý
giải quyết 24.275 vụ việc đạt 83,5%, kết
quả giải quyết đã thu hồi cho Nhà nước và
các tập thể, cá nhân 42,1 tỷ đồng và 72,7
ha đất, kiến nghị xử lý 541 người, đã
chuyển cơ quan điều tra 12 vụ và 13 đối
tượng có dấu hiệu phạm tội tham nhũng.
Về xử lý tội phạm tham nhũng, riêng lực
lượng công an nhân dân đã khởi tố điều tra
508 vụ, 1.186 bị can tội tham nhũng (tăng
15 vụ, 58 bị can so với cùng kỳ năm 2019).
Đáng chú ý, trong số các đối tượng có hành
vi tham nhũng bị xử lý về hành chính và
hình sự có nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ
luật, thậm chí bị truy tố trước pháp luật
trong đó có những người là cán bộ cao cấp,
giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy của
Đảng, Nhà nước và sỹ quan cao cấp lực
lượng vũ trang.

Tuy những phản ánh, tố cáo, tố giác
của Nhân dân và công luận đã giúp cho cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền phát hiện
xử lý hàng nghìn vụ việc tham nhũng như
đã nêu trên góp phần ngăn chặn, hạn chế,
từng bước đẩy lùi tình trạng tham nhũng
đang diễn ra hiện nay nhưng việc tố cáo, tố
giác của Nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế,
chưa phát huy mạnh mẽ được vai trò tích
cực của Nhân dân tham gia vào cuộc đấu
tranh PCTN, nhất là việc bảo vệ người tố
cáo tham nhũng.  Mặc dù nội dung này
được quy định rất cụ thể trong Luật Tố cáo
nhưng trên thực tế thì nội dung tố cáo tham
nhũng do người tố cáo gửi đến các cơ quan
Nhà nước vẫn bị lộ lọt, thậm chí thông tin
về người tố cáo cũng bị tiết lộ, để đối tượng
bị tố cáo biết được danh tính người tố cáo,
nội dung tố cáo mình từ đó đối phó bằng
nhiều hình thức khác nhau như mua chuộc
người tố cáo, trù dập, trả thù, thuê xã hội
đen xử lý. Mặt khác một số người trong cơ
quan có thẩm quyền đấu tranh PCTN vì
nhiều lý do khác nhau còn nể nang, e dè,
nên khi nhận được đơn thư tố cáo, tố giác
của Nhân dân chưa khẩn trương kiểm tra
xác minh, xử lý để đối tượng bị tố cáo tham
nhũng có thời gian tiêu hủy tài liệu, chứng
cứ, xóa dấu vết, hợp thức hóa hành vi tham
nhũng nên nhiều vụ việc khi kiểm tra, xác
minh kết luận tố cáo không có căn cứ hoặc
tố cáo sai làm cho người tố cáo thất vọng,
chán nản. Ngoài ra có trường hợp kết luận
tố cáo đúng nhưng khi xử lý lại bao che,
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không nghiêm minh, không công khai làm
mất niềm tin của Nhân dân. Bên cạnh đó,
việc khen thưởng đối với người tố cáo cũng
mới chỉ là hình thức, chưa có mức khen
thưởng bằng vật chất một cách thỏa đáng
nên cũng chưa động viên được sự tham gia
tích cực của Nhân dân vào cuộc đấu tranh
PCTN. 

Để phát huy vai trò của Nhân dân
trong công tác đấu tranh PCTN thông qua
thực hiện quyền tố cáo, thì cơ quan, tổ
chức, cá nhân có thẩm quyền trong đấu
tranh PCTN cần làm tốt một số nội dung
sau đây:

Thứ nhất, những cá nhân, cơ quan có
thẩm quyền trong đấu tranh PCTN phải đề
cao trách nhiệm và có những biện pháp
thiết thực bảo vệ người tố cáo, tố giác tham
nhũng theo quy định của Luật Tố cáo để
tránh việc trù dập, trả thù của người bị tố
cáo. Theo đó Nhà nước cũng cần nghiên
cứu quy định cụ thể về nguồn kinh phí và
những cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt
động bảo vệ người tố cáo trong trường hợp
cần thiết của các cơ quan có thẩm quyền
và các cơ quan khác có liên quan.

Thứ hai, để thuận lợi cho Nhân dân
thực hiện quyền tố cáo, tố giác, cung cấp
kịp thời thông tin về tham nhũng cho các
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền,
ngoài hai hình thức tố cáo bằng đơn và tố
cáo trực tiếp theo quy định của Luật Tố cáo,
cần phải mở rộng thêm các hình thức phản
ánh, tố cáo bằng điện thoại thông qua
đường dây nóng hoặc trên mạng xã hội. Cơ
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền
trong đấu tranh PCTN phải công khai các

tham nhũng do người tố cáo cung cấp để
thưởng cho họ.

Thứ năm, khi tiếp nhận tố cáo, tin báo
tố giác của Nhân dân về tham nhũng cơ
quan có thẩm quyền phải phân loại xem xét
đánh giá. Những đơn tố cáo, tố giác có cơ
sở để xác minh, kết luận thì khẩn trương
kiểm tra, xác minh theo quy định của Luật
Tố cáo và Luật PCTN. Những đơn không đủ
cơ sở thì dứt khoát không xem xét xử lý, vì
không phải tất cả đơn tố cáo, tố giác gửi
đến cơ quan Nhà nước đều cung cấp đầy
đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi
tham nhũng, nhiều khi người tố cáo chỉ
nghe hoặc biết qua những thông tin không
đầy đủ, không chính xác hoặc tố cáo vì một
động cơ nào. Có như vậy mới tránh được
tình trạng kiểm tra xác minh đơn tố cáo, tố
giác tham nhũng một cách tràn lan, tốn
nhiều thời gian, không chỉ ảnh hưởng đến
hiệu quả của công tác đấu tranh PCTN mà
còn ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của
người bị tố cáo.   

Trong cuộc đấu tranh PCTN của Đảng,
Nhà nước ta nếu phát huy được vai trò
tham gia tích cực của Nhân dân thông qua
thực hiện quyền tố cáo và quyền giám sát
của họ một cách đúng nghĩa thì đó sẽ là lực
lượng to lớn, cung cấp nguồn thông tin
phong phú giúp cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền phát hiện xử lý có hiệu quả đối với
tình trạng tham nhũng đang diễn ra hiện
nay.          

Chú thích:
(*) Lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn

Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác phòng
chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

hộp thư, số điện thoại của mình và thường
xuyên theo dõi, tổ chức kiểm tra, xác minh
ngay những thông tin về tham nhũng do
Nhân dân cung cấp. Nếu các thông tin do
Nhân dân cung cấp qua kiểm tra xác định
tố cáo đúng thì phải công khai kết quả xử
lý trên các phương tiện thông tin đại chúng
để mang tính răn đe, giáo dục.

Thứ ba, cần công khai họ tên, chức vụ,
vị trí công tác của cán bộ cơ quan Nhà
nước, nhất là những người giữ cương vị lãnh
đạo quản lý hoặc công tác ở lĩnh vực, môi
trường dễ phát sinh tham nhũng để Nhân
dân nơi họ sinh sống biết và giám sát việc
chấp hành pháp luật của những cán bộ trên
tại khu dân cư nơi cư trú. Đồng thời, công
khai về tài sản, thu nhập của người đang
giữ chức vụ hoặc đang dự kiến bổ nhiệm
vào chức vụ từ phó giám đốc sở thuộc tỉnh
và phó cục trưởng cơ quan thuộc bộ hoặc
từ trưởng phòng nhưng công tác trong các
lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm ở cơ quan
và nơi người đó cư trú. Có như vậy thì Nhân
dân mới có cơ sở thực hiện việc giám sát,
phát hiện nếu có bất minh về kinh tế, tài
sản.  

Thứ tư, cần có những hình thức khen
thưởng xứng đáng cả về vật chất và tinh
thần cho những người có công trong việc
tố cáo tham nhũng. Hiện nay việc khen
thưởng đối với người có thành tích trong tố
cáo phát hiện tham nhũng chủ yếu về mặt
tinh thần, về vật chất không đáng kể. Vì
vậy để khuyến khích người tố cáo, tố giác
hành vi tham nhũng, thì đối với vụ việc
tham nhũng về vật chất nên trích theo tỷ
lệ % tài sản, tiền thu được từ các vụ việc

Ảnh: Bùi Quang Thanh
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đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức
khu vực ngoài Nhà nước

Cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra
việc thực hiện pháp luật về phòng, chống
tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức
khu vực ngoài Nhà nước là các quy định
của Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống
tham nhũng năm 2018 và Nghị định
59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Phòng, chống tham nhũng, cùng
một số văn bản pháp lý có liên quan.

Về đối tượng thanh tra việc thực hiện
các quy định của pháp luật về phòng,
chống tham nhũng khu vực ngoài Nhà nước
bao gồm: (i) Công ty đại chúng(1); (ii) Tổ

chức tín dụng(2); (iii) Tổ chức xã hội(3) do
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều
lệ có huy động các khoản đóng góp của
Nhân dân để hoạt động từ thiện. 

Đây là những loại hình pháp nhân
thương mại và phi thương mại có tính chất
đại chúng (quản lý tài sản của nhiều cổ
đông, nhận tiền gửi của người dân thông
qua nghiệp vụ tín dụng bán lẻ, đóng góp từ
thiện của đông đảo Nhân dân...). Vì vậy,
theo các tiêu chuẩn quốc tế, các tổ chức
nói trên có trách nhiệm áp dụng một cách
nghiêm ngặt các chuẩn mực nghiệp vụ
chuyên ngành, và các cơ chế ngăn ngừa,
phát hiện tham nhũng trong khu vực tư.

trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước
và một số yêu cầu đặt ra trong thời gian tới

Thanh tra việc thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy
Trưởng Khoa QLNN - Trường CBTT

L
uật Thanh tra năm 2010
quy định: “Cơ quan thanh
tra Nhà nước trong phạm
vi nhiệm vụ, quyền hạn
của mình thực hiện và
giúp cơ quan Nhà nước có

thẩm quyền thực hiện quản lý Nhà nước
về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại,
tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến
hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng theo quy
định của pháp luật”. Như vậy, phòng,
chống tham nhũng được hiểu là một trong
những nhiệm vụ, chức năng quan trọng của
cơ quan thanh tra. 

Quy định và thực tiễn hoạt động
thanh tra việc thực hiện kiểm soát xung

Một buổi làm việc của Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích
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Các tổ chức này được đặt dưới sự kiểm soát
của cơ quan thanh tra ở cấp Trung ương
(Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ) và
thanh tra tỉnh).

Nội dung thanh tra gồm: Việc thực
hiện công khai, minh bạch theo quy định;
việc kiểm soát xung đột lợi ích theo quy
định; việc thực hiện trách nhiệm của người
đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi
để xảy ra tham nhũng theo quy định; các
nội dung khác về thực hiện quy định của
pháp luật có liên quan đến phòng, chống
tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức
khu vực ngoài Nhà nước.

Việc kiểm soát xung đột lợi ích nhằm
phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư
được quy định tại Điều 23 Luật Phòng,
chống tham nhũng và điều 54 Nghị định
59/2019/NĐ-CP. Theo đó, công ty đại
chúng, tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội
do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội
vụ hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều
lệ có huy động các khoản đóng góp của
Nhân dân để hoạt động từ thiện, trên cơ sở
phù hợp với đặc thù trong tổ chức, hoạt
động của mình, thực hiện việc kiểm soát
xung đột lợi ích như sau:

Thứ nhất, quy định cụ thể các trường
hợp xung đột lợi ích, trách nhiệm thông tin,
báo cáo về các trường hợp xung đột lợi ích
và công khai, phổ biến, tập huấn cho toàn
thể người lao động, thành viên của doanh
nghiệp, tổ chức.

Thứ hai, quy định và thiết lập cơ chế
tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về xung
đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức, bao
gồm việc giám sát và áp dụng các biện
pháp phù hợp khác theo thẩm quyền để
kiểm soát xung đột lợi ích.

Thứ ba, có biện pháp bảo vệ kịp thời
quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động
đã thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích
trong doanh nghiệp, tổ chức khi bị thiệt hại
hoặc đe dọa gây thiệt hại.

Thứ tư, báo cáo cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền theo quy định của pháp luật
trong trường hợp xung đột lợi ích dẫn đến
các hành vi vi phạm pháp luật cần phải
ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Trong xây dựng các quy định về trường
hợp xung đột lợi ích, các tổ chức ngoài Nhà
nước thực hiện quy định tại Điều 29 Nghị
định 59/2019/NĐ-CP đã xác định 9 tình
huống xung đột lợi ích, việc xác định các
tình huống xung đột lợi ích một mặt để ngăn
ngừa tham nhũng, một mặt là cơ sở  để cơ
quan quản lý Nhà nước thực hiện chức
năng thanh tra, kiểm tra, giám sát, chủ
động phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham
nhũng.  

Trong thực tiễn thanh tra và xử lý vi
phạm về kiểm soát xung đột lợi ích nhằm
phòng, chống tham nhũng trong khu vực
ngoài Nhà nước, có thể thấy thực trạng là
các cơ quan, tổ chức thuộc diện phải xây
dựng quy chế kiểm soát xung đột lợi ích
đang gặp khó khăn, lúng túng trong việc
xác định phạm vi xung đột lợi ích. Điều
này đặt ra nguy cơ các quy định kiểm soát
xung đột lợi ích sẽ mâu thuẫn với quy định
của pháp luật chuyên ngành về kiểm soát
giao dịch tư lợi, bảo vệ cổ đông yếu thế...

Khi đó, theo thói quen từ lâu, các
doanh nghiệp sẽ thường ưu tiên áp dụng
pháp luật chuyên ngành về kinh doanh -
thương mại, thay vì áp dụng quy chế kiểm
soát xung đột lợi ích và pháp luật phòng,
chống tham nhũng. Điều này vô hình trung
làm mất đi khả năng áp dụng thực tế các
quy định của pháp luật phòng, chống
tham nhũng về kiểm soát xung đột lợi ích
trong tổ chức, doanh nghiệp ngoài Nhà
nước.

Việc bảo vệ người đã thông tin, báo
cáo về xung đột lợi ích hiện vẫn đang gặp
nhiều khó khăn. Thông thường, người có
xung đột lợi ích giữ chức vụ cao, có vai trò
chi phối trong cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp, có “quyền sinh, quyền  sát” với

người lao động. Pháp luật doanh nghiệp lại
chưa có quy định cụ thể về kiểm soát
quyền lực của những người điều hành
doanh nghiệp. Điều này dẫn đến khó khăn
trong việc xây dựng các quy chế bảo vệ
người thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích,
và có xây dựng thì cũng rất khó thi hành
trên thực tế doanh nghiệp, tổ chức ngoài
Nhà nước. Trong khi đó, đây cũng là những
lộ trình đầu tiên của pháp luật phòng,
chống tham nhũng mở rộng phạm vi điều
chỉnh ra khu vực ngoài Nhà nước, do vậy,
sẽ có nhiều vấn đề cần giải quyết cả từ lý
luận đến thực tiễn tổ chức thực hiện. Vì
thế, việc đánh giá các quy định pháp luật
về vấn đề này có ý nghĩa quan trọng trong
thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra
thực hiện pháp luật về phòng ngừa tham
nhũng khu vực ngoài Nhà nước trong thời
gian tới. 

Yêu cầu hoàn thiện pháp luật nhằm
thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra
việc thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích
trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực
ngoài Nhà nước trong thời gian tới

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
với chế định về phòng, chống tham nhũng
trong khu vực ngoài Nhà nước đã tạo cơ
sở pháp lý quan trọng, toàn diện cho công
cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng
mà Đảng, Nhà nước ta đang nỗ lực thực
hiện. Ngoài việc xác định rõ các hành vi
tham nhũng trong các doanh nghiệp, tổ
chức khu vực ngoài Nhà nước, luật đã quy
định việc áp dụng pháp luật về phòng,
chống tham nhũng trong các doanh
nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.
Trong đó, thanh tra việc thực hiện các biện
pháp phòng ngừa tham nhũng nói chung
và kiểm soát xung đột lợi ích nói riêng trở
thành một yêu cầu rất quan trọng trong
phòng, chống tham nhũng trong khu vực
ngoài Nhà nước. Để đảm bảo hiệu quả của
công tác này, cần lưu ý một số vấn đề
sau: 
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Thứ nhất, cần có hướng dẫn cụ thể về
hoạt động thanh tra đối với việc áp dụng
pháp luật phòng, chống tham nhũng trong
các doanh nghiệp, tổ chức xã hội khu vực
ngoài Nhà nước. Với thực trạng chưa có
cuộc thanh tra nào về vấn đề này, bên cạnh
việc đây là một nội dung mới, chưa đặt ra
những nhu cầu thanh tra, còn có nguyên
nhân từ việc chưa có kinh nghiệm thực tiễn
cũng như hướng dẫn về trình tự, thủ tục,
nội dung thanh tra.

Về cơ bản, trình tự, thủ tục thanh tra
này không có sự khác biệt như thanh tra
hành chính và thanh tra chuyên ngành
được quy định trong Luật Thanh tra. Tuy
nhiên, do đây là thanh tra việc thực hiện
pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối
với khu vực tư, nên sẽ có những trình tự,
thủ tục cần được rút gọn linh hoạt cho phù
hợp, đảm bảo tính khả thi.

Thứ hai,  cần xây dựng quy định hướng
dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục phát
hiện và mức phạt cụ thể đối với các hành
vi tham nhũng và các hành vi vi phạm khác
trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài
Nhà nước.

Hiện nay, Luật Phòng, chống tham
nhũng năm 2018 mới chỉ quy định doanh
nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước có
trách nhiệm tự kiểm tra để kịp thời phát
hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm
quyền xử lý hành vi tham nhũng trong
doanh nghiệp, tổ chức mình. Cơ quan thanh
tra khi tiến hành hoạt động thanh tra nếu
phát hiện hành vi tham nhũng trong doanh
nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước có
trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc
chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo
quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức,
đơn vị, cá nhân khi phát hiện hành vi tham
nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực
ngoài Nhà nước có trách nhiệm phản ánh,
tố cáo, báo cáo theo quy định của Luật
Phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, đối
với hành vi tham nhũng của cá nhân trong
các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài
Nhà nước bị phát hiện mà chưa đến mức

phải truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc các
hành vi vi phạm pháp luật khác thì không
thể xử lý kỷ luật như áp dụng đối với cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động
trong khu vực Nhà nước mà chỉ có thể xử
phạt hành chính đối với các hành vi vi
phạm này. Vấn đề đặt ra là cần làm rõ
thẩm quyền và hình thức xử lý như thế nào
khi hành vi tham nhũng bị phát hiện, đặc
biệt là thẩm quyền xử lý đối với hành vi
tham nhũng chưa đến mức bị truy cứu
trách nhiệm hình sự.

Thứ ba, cần sửa đổi, bổ sung một số
quy định trong các văn bản pháp luật khác
như: Sửa đổi các quy định pháp luật
chuyên ngành về kiểm soát xung đột lợi ích,
để tương thích với các quy định của pháp
luật về phòng, chống tham nhũng. Hiện nay,
Điều 23 Luật Phòng, chống tham nhũng quy
định về việc kiểm soát xung đột lợi ích; Điều
54 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP cũng có
quy định cụ thể việc thực hiện kiểm soát
xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức
khu vực ngoài Nhà nước. Tuy nhiên, để bảo
đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật,
cần sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm soát
xung đột lợi ích trong Luật Doanh nghiệp,
Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Hợp tác xã,
Luật Chứng khoán và các văn bản pháp
luật về hội để bảo đảm kiểm soát được các
tình huống mà trong đó lợi ích của người có
chức vụ, quyền hạn trong các doanh
nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước
hoặc người thân thích của họ tác động hoặc
sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện
nhiệm vụ.

Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu
quả thực hiện pháp luật về phòng, chống
tham nhũng nói chung, các quy định về
thanh tra, xử lý vi phạm việc thực hiện
pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối
với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài
Nhà nước nói riêng là những yêu cầu, đòi
hỏi của công tác phòng, chống tham nhũng
trong giai đoạn hiện nay. Đây là nội dung
quan trọng nhằm đưa ra được các quy
phạm điều chỉnh phù hợp, sát với thực tế,
trong đó có các quy định bắt buộc áp dụng

đối với một số doanh nghiệp, tổ chức khu
vực ngoài Nhà nước để thực hiện thanh tra
theo quy định./.

Chú thích: 
(1) Theo quy định tại của pháp luật chứng

khoán (bao gồm Luật Chứng khoán năm 2006, sửa
đổi bổ sung năm 2010, và Điều 32 Luật Chứng
khoán năm 2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021);

(2) Theo quy định của Luật Các tổ chức tín
dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

(3) Theo quy định của pháp luật về tổ chức xã
hội, về hội, thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan
nội vụ các cấp.
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T
rong những năm qua, hoạt
động đấu giá tài sản (ĐGTS)
ở nước ta đã có sự phát
triển và đang được xã hội
hoá mạnh mẽ, từng bước đi
vào cuộc sống với nhiều

hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng
trong công tác thi hành pháp luật, đặc biệt
là công tác thi hành án dân sự, xử lý tài sản
là tang vật, phương tiện vi phạm hành
chính (VPHC) bị tịch thu xung quỹ Nhà nước
theo quy định của pháp luật về xử lý VPHC

và tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp
luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử
lý bằng đấu giá.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật

nói chung, VPHC nói riêng trong lĩnh vực

ĐGTS có nhiều diễn biến hết sức phức tạp,

xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền

và lợi ích hợp pháp của người có tài sản

đấu giá, gây thất thoát tài sản Nhà nước,

tác động không tốt tới nhiều mặt của đời

sống xã hội... Do đó, có thể nói, quản lý Nhà

nước về ĐGTS trong giai đoạn hiện nay cần

được tăng cường hơn nữa, trong đó, hoạt

động xử phạt vi phạm hành chính

(XPVPHC) có vai trò quan trọng, là một biện

pháp không thể thiếu trong quản lý hành

chính Nhà nước đối với lĩnh vực này. 

Hơn nữa, trong bối cảnh còn có sự
chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật ĐGTS và
Luật Xử lý VPHC với một số luật chuyên
ngành như Luật Doanh nghiệp, Luật Phá
sản, Luật Đất đai, Luật Nhà ở... thì việc

hoàn thiện pháp luật về XPVPHC trong lĩnh
vực ĐGTS với những quy định mang tính đột

trong lĩnh vực đấu giá tài sản ở Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề pháp luật về xử phạt
vi phạm hành chính

ThS. Đoàn Văn Hường
Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp

Một buổi giải quyết bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự TP Tuy Hòa. Nguồn: Internet 
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phá, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của

hệ thống pháp luật là yêu cầu khách quan,
thực sự cần thiết.

VPHC trong lĩnh vực ĐGTS được hiểu

là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực

hiện, vi phạm quy định của pháp luật về

quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ĐGTS mà

không phải là tội phạm và theo quy định

của pháp luật phải bị XPVPHC.

XPVPHC trong lĩnh vực ĐGTS là một

trong các loại hoạt động áp dụng pháp luật

hành chính quan trọng, được thực hiện ở

hoạt động quản lý Nhà nước từ Trung ương

đến địa phương đối với lĩnh vực ĐGTS. Đây

là dạng hoạt động áp dụng pháp luật khá

phổ biến trong lĩnh vực luật hành chính và

nó được áp dụng khi cá nhân, tổ chức VPHC

trong lĩnh vực ĐGTS. Khi tiến hành xử phạt,

người có thẩm quyền phải căn cứ vào các

quy định của pháp luật XPVPHC trong lĩnh

vực ĐGTS hiện hành và các quy định của

pháp luật có liên quan để tiến hành

XPVPHC đúng nguyên tắc, thủ tục và thẩm

quyền. 

Khái niệm về pháp luật XPVPHC trong

lĩnh vực ĐGTS trong tiến trình hoàn thiện

hệ thống pháp luật là một lĩnh vực mới mẻ,

tương đối phức tạp. 

Xem xét pháp luật về XPVPHC trong

lĩnh vực ĐGTS trong mối quan hệ với các

ngành luật trong hệ thống pháp luật có thể

đưa ra khái niệm như sau: Pháp luật về

XPVPHC trong lĩnh vực ĐGTS là toàn bộ
các quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều
chỉnh hoạt động XPVPHC trong lĩnh vực
ĐGTS bao gồm những quy định về các
hành vi VPHC, các nguyên tắc, thủ tục,
thẩm quyền XPVPHC theo quy định của
pháp luật về xử lý VPHC và nghị định của
Chính phủ về XPVPHC trong lĩnh vực
ĐGTS.

Điều cần thấy rằng, khung pháp luật

XPVPHC trong các lĩnh vực nói chung và

lĩnh vực ĐGTS nói riêng ở nước ta đang

trong quá trình hình thành chưa thể tạo

thành một trật tự pháp luật đầy đủ và ổn

định. Chưa có một văn bản pháp luật có giá

trị pháp lý cao như luật để quy định cụ thể

hành vi VPHC trong lĩnh vực ĐGTS nhằm

đưa hoạt động này ngày càng có hiệu quả

hơn trong tiến trình cải cách hành chính,

cải cách tư pháp cũng như hội nhập kinh

tế quốc tế, góp phần tăng cường tính công

khai, minh bạch và phát huy được hiệu

quả, tác dụng đối với công tác quản lý Nhà

nước trong lĩnh vực ĐGTS. Với ý nghĩa đó

chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật

về XPVPHC trong lĩnh ĐGTS và các lĩnh vực

pháp luật khác có liên quan. 

Vào những năm đầu thập kỷ 90 của

thế kỷ trước, các quy định của Pháp lệnh

Xử lý VPHC năm 1995 và các văn bản pháp

luật có liên quan mới chỉ dừng lại ở mức

quy định có tính chất định hướng cho việc

XPVPHC. Thời điểm đó, chưa có quy định

chi tiết và hướng dẫn cụ thể để tiến hành

xử phạt các VPHC trong lĩnh vực tư pháp

nói chung, trong hoạt động ĐGTS nói riêng.

Sau khi Pháp lệnh Xử lý VPHC năm 2002

(sau đây gọi tắt là Pháp lệnh) ra đời, thay

thế Pháp lệnh Xử lý VPHC năm 1995, Nghị

định số 134/2003/NĐ-CP ngày

14/11/2003 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh

được ban hành. Tiếp đó, Nghị định số

76/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 và Nghị

định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009

của Chính phủ quy định XPVPHC trong lĩnh

vực tư pháp (sau đây gọi tắt là Nghị định

số 76/2006/NĐ-CP và Nghị định số

60/2009/NĐ-CP) được ban hành đã cụ thể

hoá các hành vi bị xử phạt trong lĩnh vực

tư pháp. Cùng với quá trình hoàn thiện hệ

thống pháp luật, pháp luật về xử lý VPHC

từng bước được hoàn thiện và ngày

20/06/2012, Luật Xử lý VPHC đã được ban

hành. 

Để phù hợp với các quy định mới trong

Luật Xử lý VPHC, Chính phủ đã ban

hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày

24/9/2013, quy định XPVPHC trong lĩnh vực

bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn

nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản

doanh nghiệp, hợp tác xã (thay thế Nghị

định số 60/2009/NĐ-CP; Nghị định số

87/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của

Chính phủ về XPVPHC trong lĩnh vực hôn

nhân và gia đình; Nghị định số

10/2009/NĐ-CP ngày 06/02/2009 của

Chính phủ quy định XPVPHC trong quá trình

tiến hành thủ tục phá sản). Tiếp theo đó,

để phù hợp với Luật ĐGTS,  Chính phủ ban

hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP thay

thế Nghị định 110/2013/NĐ-CP. Tại nghị

định này, Chính phủ đã quy định rất cụ thể

các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và

biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh

vực ĐGTS. Đây chính là văn bản tạo cơ sở

pháp lý chi tiết, cụ thể nhất và trực tiếp

nhất hiện nay áp dụng cho việc xử phạt các

hành vi VPHC trong lĩnh vực này. Ngoài ra,

còn phải kể đến một loạt văn bản quan

trọng khác liên quan đến những quy định

về XPVPHC như Luật Thanh tra năm 2010,

Nghị định số 54/2013/NĐ-CP thay thế Nghị

định số 74/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy

định về tổ chức và hoạt động của thanh tra

tư pháp; Luật Thi hành án dân sự năm

2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014)

và các văn bản quy phạm pháp luật có liên

quan khác.

Mặc dù vậy các quy định pháp luật về

XPVPHC trong lĩnh vực ĐGTS hiện nay vẫn

có những bất cập. Cụ thể: 

Thứ nhất, pháp luật XPVPHC thể hiện

sự không minh định, còn “lẫn lộn” giữa các

quyền lực: Lập pháp, hành pháp và tư

pháp. Việc ban hành văn bản quy phạm

pháp luật về XPVPHC nói chung và xử phạt

VPHC trong lĩnh vực ĐGTS nói riêng phải

thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Mặt khác,

theo khoản 2 Điều 14 Hiến pháp còn quy

định “quyền con người, quyền công dân chỉ

có thể bị hạn chế theo quy định của luật

trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc

phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã

hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng

đồng”. Phù hợp với những quy định này,

những hành vi vi phạm pháp luật bị tước

các quyền hạn và lợi ích của công dân cũng

phải được quy định trong luật do cơ quan
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lập pháp ban hành. Việc ủy quyền cho

Chính phủ quy định hành vi vi phạm và

hình thức xử phạt đối với hành vi đó là chưa

thực sự phù hợp với Hiến pháp, trong

trường hợp này, các cơ quan hành pháp đã

thực thi chức năng lập pháp.

Hiện nay, nhiều văn bản quy phạm

pháp luật về XPVPHC quy định chi tiết hoặc

hướng dẫn thi hành quy định của văn bản

có hiệu lực pháp lý cao hơn nhưng lại không

đúng với tinh thần, thậm chí mở rộng quy

định hoặc trái với quy định của luật, của

Hiến pháp. Một thực tế từng xảy ra những

năm qua trong hoạt động soạn thảo và ban

hành nghị định của Chính phủ về XPVPHC

ở một số lĩnh vực trong đó có lĩnh vực ĐGTS

là tình trạng “xé rào”  ở quy định về hành

vi vi phạm trong thực hiện các thủ tục hành

chính thuộc lĩnh vực ĐGTS như các hành

vi: Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người
có thẩm quyền cấp trong hồ sơ đề nghị cấp,
cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ
đấu giá viên; tẩy xóa, sửa chữa làm sai

lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan,

tổ chức, người có thẩm quyền cấp trong hồ

sơ đề nghị đăng ký hoạt động của doanh

nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp ĐGTS;

khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị

cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá,

thẻ đấu giá viên; khai không trung thực

trong hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động

doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp

ĐGTS; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động,

cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh

nghiệp ĐGTS, đây là các hành vi không

được quy định trong Luật ĐGTS... Đặc biệt,

tình trạng này xảy ra nhiều ở các quy định

về biện pháp khắc hậu quả trong  các nghị

định của Chính phủ quy định về XPVPHC

trong các lĩnh vực.

Thứ hai, pháp luật hiện hành thiếu

một số quy định thủ tục để việc xử phạt có

thể được tiến hành khách quan, chính xác

và đảm bảo quyền tự do, dân chủ, quyền

lợi hợp pháp của con người.

Các Pháp lệnh Xử phạt VPHC năm

1989, năm 1995,  năm 2002 và Pháp lệnh

sửa đổi, bổ sung năm 2008, Luật Xử lý

VPHC năm 2012 vẫn duy trì hai loại thủ tục

xử phạt: Thủ tục đơn giản và thủ tục có lập

biên bản. 

Các pháp lệnh này thiếu một số quy

định bảo vệ người bị xử lý VPHC như quy

định về quyền được giải trình của người vi

phạm, đây là quyền dân chủ, quyền được

bảo vệ lợi ích hợp pháp của con người. Việc

pháp luật tạo điều kiện cho đối tượng vi

phạm được giải trình là vừa thể hiện tính

dân chủ trong xử phạt VPHC, vừa là cơ hội

để người có thẩm quyền xử phạt cân nhắc

lại các sự kiện cũng như các tình tiết của

vụ việc trước khi ban hành quyết định xử

phạt.

Thứ ba, việc Luật Xử lý VPHC và Nghị

định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ liệt

kê một cách cố định những người có thẩm

quyền XPVPHC đã làm giảm tính ổn định

của chế định pháp luật về thẩm quyền

XPVPHC. Thực tiễn xây dựng và hoàn thiện

chế định này trong những năm vừa qua ở

Việt Nam cho thấy, chế định này đã nhiều

lần được bổ sung để phù hợp với những

thay đổi về tổ chức, hoạt động của các cơ

quan Nhà nước và tình hình gia tăng các

VPHC. Mặc dù Luật Xử lý VPHC đã quy định

người có thẩm quyền XPVPHC  nhưng vẫn

không liệt kê đầy đủ. Để khắc phục những

hạn chế nêu trên, cần sửa đổi, bổ sung

Luật Xử lý VPHC theo hướng không nên chỉ

liệt kê những người có thẩm quyền xử phạt

mà cần phải có quy định: “Những người
khác có thẩm quyền XPVPHC theo quy
định của Chính phủ”.

Thứ tư, Luật Xử lý VPHC chưa rõ ràng,
gây lúng túng cho việc áp dụng. Ví dụ, cùng
một hành vi VPHC không thực hiện niêm
yết thông báo ĐGTS nhưng A lại thực hiện
tại nhiều thời điểm, nhiều cuộc ĐGTS khác
nhau, đều chưa bị phát hiện, khi phát hiện
ra những hành vi vi phạm đó (vẫn còn thời
hiệu XPVPHC theo quy định tại Điều 6 Luật
Xử lý VPHC), người có thẩm quyền xử phạt

vi phạm sẽ xử phạt A về 01 hành vi VPHC
và áp dụng tình tiết tăng nặng nhiều lần
theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10
Luật Xử lý VPHC “VPHC nhiều lần” hoặc ra
quyết định xử phạt hành chính đối với từng
hành vi vi phạm theo từng thời điểm xảy ra,
theo nguyên tắc quy định tại điểm d khoản
1 Điều 3 Luật Xử lý VPHC “một người thực
hiện nhiều hành vi VPHC hoặc VPHC nhiều
lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi
phạm”. Đây là một thực tế đang gây lúng
túng trong quá trình áp dụng các quy định
của pháp luật về xử lý VPHC. Theo quan
điểm của tác giả, với trường hợp này sẽ là
phù hợp hơn nếu người có thẩm quyền xử
phạt trên cơ sở xác minh làm rõ sự thật
khách quan của từng lần vi phạm mà ra
quyết định xử phạt A về từng lần VPHC theo
nguyên tắc xử lý VPHC quy định tại điểm d
khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý VPHC, trên tư
tưởng xuyên suốt có tính chất bao trùm
toàn bộ hoạt động XPVPHC này.

Thứ năm, việc Luật Xử lý VPHC quy
định những người là cấp trưởng trong một
số cơ quan Nhà nước có thể uỷ quyền bằng
văn bản cho cấp phó thực hiện thẩm quyền
XPVPHC là không hợp lí, vì những lí do sau
đây:

Một là những người là cấp trưởng nêu
trên đều không có thẩm quyền ban hành
văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, họ chỉ
có thể uỷ quyền XPVPHC bằng văn bản áp
dụng pháp luật cho cấp phó đối với từng vụ
VPHC cụ thể (không thể ủy quyền thường
xuyên như quy định tại khoản 2 Điều 56 của
Luật). 

Hai là do chưa được kiện toàn về tổ
chức, nên một số cơ quan Nhà nước không
có cấp trưởng. Vì vậy, những người là cấp
phó trong các cơ quan này đều không có
thẩm quyền XPVPHC. Mặc dù họ có thể
phải thực hiện những công việc quản lý như
cấp trưởng.

Ba là do phụ thuộc vào ý chí của cấp
trưởng trong việc uỷ quyền XPVPHC, nên
một số người là cấp phó trong cơ quan Nhà
nước có thể không có thẩm quyền XPVPHC
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hoặc có thẩm quyền xử phạt theo ủy quyền
nhưng trước khi quyết định xử phạt phải
báo cáo với cấp trưởng và được sự đồng ý
thì mới được ra quyết định xử phạt. Tình
trạng này đã gây nhiều khó khăn trong việc
thực hiện nhiệm vụ quản lý và ra quyết
định XPVPHC của những người này.

Bốn là do việc uỷ quyền XPVPHC
thường được xác định là công việc nội bộ
của cơ quan Nhà nước, nên cá nhân, tổ
chức bị xử phạt hầu như không có cơ hội
biết nội dung của văn bản uỷ quyền
XPVPHC. 

Từ những lí do nêu trên, Luật Xử lý
VPHC nên quy định những người là cấp phó
trong một số cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền xử phạt đối với những VPHC thuộc
phạm vi quản lý mà họ được phân công
thay cho quy định về uỷ quyền XPVPHC như
hiện nay.

Thứ sáu, luật không quy định các căn
cứ cần thiết để xác định thẩm quyền ra
quyết định xử phạt trong trường hợp: Một
người thực hiện nhiều hành vi VPHC mà các
hành vi này được thực hiện ở nhiều tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau
và thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều
người thuộc các ngành khác nhau. Để khắc
phục hạn chế này, cần quy định đối với
trường hợp nêu trên việc ra quyết định xử
phạt thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy
ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện hành
vi VPHC sau cùng.

Thứ bảy, mức xử phạt quá nhẹ đối với
tổ chức đấu giá, đấu giá viên vi phạm.

Tại Mục 5 Chương II Nghị định số
82/2020/NĐ-CP, các hình thức xử phạt
chính trong hoạt động ĐGTS bao gồm: Cảnh
cáo; phạt tiền; tước quyền sử dụng chứng
chỉ hành nghề đấu giá có thời hạn từ 6
tháng đến 9 tháng hoặc thời hạn 12 tháng.
Cùng với đó, các biện pháp khắc phục hậu
quả trong lĩnh vực ĐGTS bao gồm: Hủy bỏ
giấy tờ giả; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp
có được do thực hiện hành vi VPHC... Có
thể thấy, mức XPVPHC đối với đấu giá viên
và tổ chức ĐGTS được quy định trong Nghị

định số 82/2020/NĐ-CP là tương đối thấp.
Mức xử phạt này được xây dựng dựa trên
mặt bằng chung về điều kiện kinh tế, mức
XPVPHC khác, chứ không tính toán theo địa
bàn tỉnh, thành phố và giá trị của tài sản
được đưa ra đấu giá.

Thứ tám, nhiều năm qua nghị định
của Chính phủ quy định XPVPHC trong lĩnh
vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp,
hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự,
phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã được ví
như là “tấm áo vá” do bị thường xuyên phải
sửa đổi, bổ sung vì luật chuyên ngành trong
các lĩnh vực thường xuyên thay đổi, thực tế
ĐGTS là một trong lĩnh vực gặp nhiều khó
khăn, bất cập trong hoạt động XPVPHC do
Luật ĐGTS có hiệu lực từ ngày 01/7/2017
và nhiều hành vi VPHC được quy định tại
Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày

24/9/2013 của Chính phủ đã không còn

phù hợp hoặc trái luật, nhưng mãi đến ngày

15/7/2020, Chính phủ mới ban hành Nghị

định số 82/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định

110/2013/NĐ-CP.

Xuất phát từ những vướng mắc, bất
cập nêu trên, việc sửa đổi Luật Xử lý VPHC,
sửa đổi Luật ĐGTS theo hướng quy định các
hành vi VPHC trong lĩnh vực ĐGTS vào trong
Luật ĐGTS và nâng mức phạt tương xứng
với giá trị tài sản đấu giá là hết sức cần
thiết nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu
quả quản lý công tác xử lý VPHC trong lĩnh

vực ĐGTS./.

Ảnh: Trần Chính
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chỉ, số điện thoại, đường dây nóng, lập hòm
thư để tiếp nhận ý kiến của Nhân dân. Quan
tâm củng cố, kiện toàn bộ máy và xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức tiếp công dân ở
các cấp. 

Năm 2020, cơ quan hành chính Nhà
nước, chính quyền các cấp đã tiếp 259.577
lượt công dân với 186.454 vụ việc; trong đó
có 2.672 đoàn đông người. Một số địa
phương có số lượt công dân đến khiếu nại,
tố cáo giảm nhiều như: Lâm Đồng (giảm
59%), Phú Yên (42%), Bà Rịa - Vũng Tàu
(43%), Yên Bái (36%), Kiên Giang (34%),
Phú Thọ (22%)… Tuy nhiên, vẫn còn 27
tỉnh, thành phố có số lượt tiếp công dân
tăng, trong đó một số tỉnh tăng nhiều như:

Quảng Trị (1.922 lượt, tăng 232%), Thừa
Thiên Huế (124%), Bắc Ninh (48%), Hà Nội
(44,89%). Công tác tiếp nhận, giải quyết
các vụ việc, về cơ bản thực hiện theo đúng
trình tự, thủ tục, thẩm quyền; việc đôn đốc,
thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố
cáo có hiệu lực pháp luật được quan tâm
hơn và có những chuyển biến tích cực; việc
thực hiện thanh tra trách nhiệm về công tác
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
của người đứng đầu được tăng cường. Tổ
công tác của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục
thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, trực
tiếp làm việc tại 10 địa phương, chỉ đạo giải
quyết 24 vụ việc phức tạp, kéo dài. Chính
quyền các cấp đã quan tâm tập trung giải

góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân,
xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo

“Dân vận khéo”

Huy Trần

N
ăm 2020, với sự vào
cuộc của cả hệ
thống chính trị, công
tác dân vận trong
tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố

cáo tiếp tục được chú trọng và có nhiều
chuyển biến tích cực.

Các tỉnh, thành, bộ, ngành, cơ quan,
đơn vị đã ban hành nhiều chủ trương, chính
sách để thực hiện tốt công tác dân vận trong
tiếp công dân; quy định trách nhiệm của
người đứng đầu, cán bộ, công chức tiếp công
dân, trách nhiệm trả lời và giải trình với
người dân; công khai lịch tiếp công dân, địa

Ảnh: Trần Chính
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quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là ở
các địa phương phát sinh đơn thư khiếu nại,
tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài có nội
dung liên quan đến tranh chấp đất đai, việc
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có
nguồn gốc do các nông, lâm trường quản lý,
việc thu hồi đất thực hiện các dự án nhưng
chậm được triển khai và liên quan đến việc
thu hồi đất có mục đích kinh tế - thương
mại…

Trong quá trình giải quyết, đặc biệt là
các vụ việc phức tạp, đông nguời đã có sự
tham gia tích cực, hiệu quả và thực chất của
mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã
hội. Nhiều vụ việc gây bức xúc cho Nhân
dân, được dư luận quan tâm đã được xử lý,
giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng quy
định của pháp luật, được Nhân dân tin
tưởng và tạo sự đồng thuận, ổn định chính
trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Đối với công tác tiếp nhận và xử lý đơn
thư, năm 2020, cơ quan hành chính Nhà
nước, chính quyền các cấp đã tiếp nhận
258.413 đơn các loại; qua phân loại có
144.518 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó có
37.742 đơn khiếu nại, 20.012 đơn tố cáo
(giảm 23,1% số lượt người, 32,6% số vụ
việc, 41,1% lượt đoàn đông người so với
cùng kỳ năm 2019); có 17.578 vụ việc khiếu
nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của
cơ quan hành chính; đã giải quyết 13.998
vụ việc, đạt 80%. Thông qua công tác giải
quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi
cho Nhà nước và trả lại cho công dân 25 tỷ
đồng, 82 ha đất; trả lại quyền lợi cho 787
người, kiến nghị thi hành với 734 người,
chuyển cơ quan điều tra 03 vụ, 3 đối tượng...

Công tác đối thoại giữa người đứng đầu
các cơ quan hành chính Nhà nước, chính
quyền các cấp được quan tâm, chú trọng;
nhất là việc đối thoại, tiếp công dân của chủ
tịch ủy ban nhân dân (UBND) các cấp đối
với những vấn đề có đông người khiếu kiện,
bức xúc, cụ thể: chủ tịch UBND cấp huyện
đạt tỷ lệ 73%; chủ tịch UBND xã đạt 56%;
đồng thời, chính quyền các cấp đã chủ động
phối hợp và tạo điều kiện cho mặt trận tổ
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện
giám sát, phản biện; phân công trách nhiệm

cụ thể để giải quyết, trả lời phản ánh, kiến
nghị chính đáng của Nhân dân, phát huy vai
trò của tổ hòa giải cơ sở, người có uy tín
dòng họ, cộng đồng và cốt cán tôn giáo.

Có thể nói, công tác dân vận trong công
tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo được quan tâm nhất là ở các địa phương
có nhiều dự án triển khai, phát sinh đơn thư
khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất,
giải phóng mặt bằng; hoặc triển khai các cơ
chế, chính sách trong phòng chống dịch
bệnh Covid-19. Trong đó, trọng tâm là tập
trung cao nhất cho công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định
tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn
xã hội phục vụ các sự kiện văn hóa, chính
trị quan trọng và các nhiệm vụ phát triển
kinh tế, xã hội của đất nước.

Nhìn chung, tình hình khiếu nại, tố cáo
có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm
2019; việc giải quyết các vụ việc khiếu nại,
tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được
quan tâm thực hiện. Ngành Thanh tra đã
thường xuyên đôn đốc các cấp, các ngành
thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo nhất là trách nhiệm
tiếp công dân theo quy định của thủ trưởng
cơ quan quản lý Nhà nước các cấp. Các bộ,
ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng tổ
chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là giải quyết
các vụ việc phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm quyền
và lợi ích hợp pháp của công dân. Công tác
phối hợp giữa các cấp, các ngành trong hoạt
động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được
trong năm qua, công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo còn những tồn tại,
hạn chế nhất định. Tình hình khiếu nại, tố
cáo vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trong
lĩnh vực đất đai. Việc tiếp công dân định kỳ
của cơ quan các cấp, các ngành; việc kiểm
tra, đôn đốc thực hiện tiếp công dân và xử
lý đơn thư đã có chuyển biến nhưng chưa
thường xuyên. Việc phân loại, xử lý đơn trong
nhiều trường hợp còn chưa chính xác. Tỷ lệ

giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo
thuộc thẩm quyền giảm hơn so với cùng kỳ
năm 2019. Việc tổ chức thực hiện quyết
định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố
cáo có hiệu lực pháp luật một số vụ việc
chưa dứt điểm, còn để kéo dài.

Để thực hiện tốt công tác dân vận trong
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ
trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên
truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết số
25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp
hành Trung ương khóa XI về tăng cường và
đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị
16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng
Chính phủ “về tăng cường đổi mới công tác
dân vận trong cơ quan hành chính Nhà
nước, chính quyền các cấp trong tình hình
mới”.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện
đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp
luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35- CT/TW ngày
26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp
công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy
định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ
Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu
cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp
với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị
của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày
18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về
chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật
Tiếp công dân, nghị định quy định chi tiết
thi hành các luật này và hướng dẫn nghiệp
vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải
quyết khiếu nại, tố cáo.

Ba là, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan
ngang bộ, chủ tịch UBND các cấp tăng
cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ
chức thực hiện các quy định của pháp luật
về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo; nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công
dân định kỳ và đột xuất, công khai lịch tiếp
công dân trên cổng thông tin điện tử của cơ
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quan. Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan ở Trung ương và địa phương,
tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ
việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.

Bốn là, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ
việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn
đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết
định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. Tích cực
phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo, nhất là vụ việc liên
quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm là, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định
số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số
363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết
dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, qua đó giải quyết căn bản
tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài nhằm góp phần ổn định chính trị,
phát triển kinh tế - xã hội.

Sáu là, tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra,
kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra khiếu nại, tố cáo đông
người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”.

Bảy là, chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận,
tích cực vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không
đúng quy định; đồng thời nghiên cứu, phát huy làm mới, phù hợp trước những diễn
biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh Covid-19 để nâng cao hiệu quả
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đổi mới công tác tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập
trung ở khu vực xã, phường, thị trấn.

Tám là, triển khai đồng bộ, hiệu quả quyết định của Thủ tướng về cơ sở dữ
liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo ngay sau khi được ban hành nhằm phát huy tối
đa hiệu quả việc quản lý khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu. Tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo. Chú trọng công tác đào
tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình
độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời, quan tâm
đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối
với cán bộ làm công tác này.

Chín là, xây dựng kế hoạch công tác dân vận gắn với công tác giải quyết khiếu
nại, tố cáo năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

Công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn làm công
tác dân vận mà còn là trách nhiệm cả hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm
của đội ngũ cán bộ được tổ chức phân công làm công tác tiếp công dân. Làm tốt
công tác dân vận cũng đồng nghĩa với làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết
đơn thư của công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, giữ vững sự
ổn định phát triển đất nước, củng cố và tăng niềm tin của Nhân dân vào đường
lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước./.

ĐÊM POI PÉT(*)

(Thị trấn Poi Pét, tháng 8 năm 2009)

Chẳng còn vết xích xe tăng

Chẳng còn chiến hào công sự

Đêm Poi Pét cứ trào lên nỗi nhớ

Đồng đội ơi, ngày ấy đâu rồi?

Sau ba m ươi năm nay trở lại nơi này

Chẳng còn nhận ra nơi đã từng giữ chốt

Trận đánh cuối ngày diệt tàn quân Pôn Pốt

Thằng Đức, thằng Long nằm lại không về

Đêm Giao thừa đứa nào cũng nhớ quê

Quân tình nguyện đã mấy mùa giúp bạn

Trở lại đây lòng bồi hồi xúc động

Poi Pét bây giờ đã đổi thịt thay da

Chiến hào xưa nay đã là vườn hoa

Trận địa pháo đã xây trường tiểu học

Yêu biết mấy những con người vừa gặp

Chẳng quên nhau ngày ấy đạn bom

Nặng nghĩa tình đêm Poi Pét bình yên

Trịnh Vinh Pha

(*) Một địa danh của Campuchia
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L
ực lượng quản lý thị trường
(QLTT) là lực lượng chuyên
trách của Nhà nước thực
hiện chức năng phòng,
chống, xử lý các hành vi
kinh doanh hàng hóa nhập

lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng
cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất
xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí
tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất
lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm
và gian lận thương mại; hành vi vi phạm
pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng. (1) Lực lượng QLTT có 03 nhiệm vụ
chính được quy định tại Điều 8 Pháp lệnh
QLTT năm 2016, đó là: Thực hiện kiểm tra
việc chấp hành pháp luật theo quy định;
thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm
hành chính.

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng
công tác QLTT trong điều kiện hội nhập sâu
rộng kinh tế khu vực và thế giới với nguy cơ
gia tăng tình trạng buôn lậu, gian lận
thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở
hữu trí tuệ; ngày 10/8/2018, Thủ tướng
Chính phủ đã ký ban hành Quyết định
34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Tổng cục QLTT trực thuộc Bộ Công Thương
(Quyết định 34/2018/QĐ-TTg). Tổng cục
QLTT được tổ chức thành hệ thống ngành
dọc từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm
sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Bộ
trưởng Bộ Công Thương theo nguyên tắc tập
trung thống nhất. Cơ cấu, tổ chức của Tổng

cục QLTT được kế thừa và phát triển từ tổ
chức QLTT hiện có, bảo đảm thực hiện
thống nhất trong quan hệ chỉ đạo, điều
hành xuyên suốt; giữ ổn định, không phát
sinh tăng đầu mối, biên chế, thực hiện hiệu
quả nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, đấu
tranh chống các vi phạm về kinh doanh
hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm,
hàng kém chất lượng, chống gian lận
thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng.

Để kịp thời thực hiện những nhiệm vụ
theo mô hình mới được Chính phủ giao theo
Quyết định 34/2018/QĐ-TTg, Bộ Công
thương đã ban hành Thông tư số

35/2018/TT/BCT (Thông tư 35) ngày
12/10/2018 quy định về nội dung, trình tự,
thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm
hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của
lực lượng QLTT có kết cấu 7 chương, 42
điều khoản. 

Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động,
lực lượng QLTT đã phát huy tốt nhiệm vụ
được giao trong việc kiểm tra, kiểm soát thị
trường, xử lý vi phạm hành chính bằng các
biện pháp nghiệp vụ của lực lượng QLTT
theo Thông tư 35. Cụ thể: Trong 02 năm kể
từ ngày chuyển đổi mô hình, lực lượng QLTT
đã kiểm tra trên 21.885 vụ việc, phát hiện,

của lực lượng quản lý thị trường

Hoàn thiện pháp luật về kiểm tra,
xử lý vi phạm hành chính

ThS. Lê Quang Kiệm
Cục QLTT tỉnh Đồng Nai

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
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xử lý 91.176 vụ vi phạm; thu nộp ngân
sách Nhà nước 444 tỉ đồng. Chuyển sang
cơ quan tố tụng hình sự 107 vụ việc, trong
đó 26 vụ việc đã khởi tố, 29 vụ việc không
khởi tố và 54 vụ việc đang điều tra, xử
lý. Đáng chú ý, thời gian gần đây, lực lượng
QLTT đã tổ chức kiểm tra, xử lý các điểm
nóng về kinh doanh hàng giả, vi phạm
quyền sở hữu trí tuệ tại chợ Bến Thành,
trung tâm thương mại Sài Gòn Square; phát
hiện dấu hiệu vi phạm về kinh doanh hàng
không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quyền
sở hữu trí tuệ tại hệ thống kinh doanh mỹ
phẩm Ansan Cosmetics tại thành phố Hồ
Chí Minh; tấn công vào tổng kho hàng lậu
hơn 10.000 m2 ở Lào Cai; công tác bình ổn
thị trường của lực lượng QLTT góp phần
phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19
được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương
và người dân ghi nhận, đánh giá cao...

Có thể khẳng định, Thông tư 35 đã tạo
thuận lợi cho lực lượng QLTT trong hoạt
động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính,
góp phần đảm bảo thực hiện đúng các quy
định của pháp luật, đồng thời, quản lý được
hoạt động kiểm tra, xử lý của công chức
QLTT và ngăn ngừa sai phạm trong hoạt
động công vụ. Tuy nhiên, quá trình triển
khai thực hiện, các nội dung trong Thông tư
35 đã dần bộc lộ một số điểm lạc hậu làm
ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động
phòng, chống và xử lý vi phạm pháp luật
của lực lượng QLTT như: 

Thứ nhất, hoạt động kiểm tra được quy
định tại Thông tư 35 có nhiều thủ tục rườm
rà, mang nặng tính hình thức, chưa đáp
ứng yêu cầu về tính kịp thời, nhanh chóng
phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, việc
gửi kế hoạch kiểm tra cho đối tượng kiểm
tra chưa được quy định cụ thể, rõ ràng về
cách thức thực hiện dẫn đến áp dụng
không thống nhất giữa các địa phương.

Thứ hai, một số quy định về việc xây
dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra chưa
phù hợp với thực tế hoạt động; trình tự, thủ
tục trong tiếp nhận, xử lý thông tin mang
nặng tính hình thức chưa đáp ứng được tính
kịp thời trong kiểm tra, xử lý.

Thứ ba, trách nhiệm của người đứng
đầu cơ quan QLTT có thẩm quyền ban hành
quyết định kiểm tra, áp dụng các biện pháp
ngăn chặn chưa được xác định rõ, nhất là
trong quá trình thu thập, xử lý thông tin để
xây dựng kế hoạch kiểm tra hoặc thiết lập
căn cứ ban hành quyết định kiểm tra, áp
dụng các biện pháp ngăn chặn. 

Thứ tư, quy định về trình tự, thủ tục,
phương pháp tiến hành một số biện pháp
nghiệp vụ của QLTT chưa đầy đủ, rõ ràng,
thiếu tính khả thi và thực tế gặp rất nhiều
khó khăn trong triển khai thực hiện như
biện pháp quản lý địa bàn, xây dựng cơ sở
cung cấp thông tin, giám sát tổ chức, cá
nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất
là trong bối cảnh việc đẩy mạnh ứng dụng
khoa học và công nghệ trong quản lý Nhà
nước theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ vào trình tự, thủ tục hoạt
động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và
các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng
QLTT mang tính bắt buộc. 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục
trưởng, Tổng cục QLTT đã tập trung triển
khai đồng bộ hệ thống email và hệ thống
quản lý công văn, chỉ đạo điều hành qua
mạng điện tử (mail.dms.gov.vn và
dms.gov.vn); làm mới cổng thông tin điện
tử của Tổng cục và 63 cổng thông tin điện
tử của các cục QLTT địa phương để phục
vụ công tác điều hành nội bộ và truyền
thông hoạt động công vụ. Việc áp dụng hệ
thống xử phạt vi phạm hành chính được coi
là một bước đột phá trong việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp
vụ của lực lượng QLTT, tạo sự đồng bộ,
thống nhất liên thông quản lý, điều hành,
xử lý, lưu trữ hồ sơ trong toàn lực lượng,
phục vụ công tác đấu tranh chống buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Rút
ngắn thời gian tổng hợp, đánh giá, nhận
định tình hình, mang lại hiệu quả trong việc
thực thi nhiệm vụ. 

Ngoài ra, năm 2019, Tổng cục QLTT đã
xây dựng và đưa vào áp dụng chính thức phần
mềm quản lý tài chính cho toàn lực lượng
QLTT tại địa chỉ http://fin.dms.gov.vn/ góp
phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý,

điều hành ngân sách; công khai, minh bạch
trong sử dụng, thu, chi ngân sách Nhà nước
theo quy định. Song song với đó là công tác
hiện đại hóa hành chính, đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ
đạo điều hành, xử lý, trao đổi văn bản điện
tử; xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở
dữ liệu phục vụ thực thi công vụ; phát triển
hạ tầng kỹ thuật và áp dụng các biện pháp
đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động
của Tổng cục thời gian qua. Theo đó, Tổng
cục đã chuyển đổi, áp dụng hệ thống tiêu
chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015 trong hoạt động theo quy định.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và đề
xuất của Tổng cục QLTT, Bộ trưởng Bộ Công
Thương đã ký ban hành Thông tư số
27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 (Thông
tư 27) quy định về nội dung, trình tự, thủ
tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành
chính và thực hiện các biện pháp nghiệp
vụ của lực lượng QLTT thay thế Thông tư 35.
Thông tư 27 kế thừa nguyên vẹn nội dung
của 20/42 điều của Thông tư 35 và các
chương, mục, điều, khoản được sắp xếp rất
khoa học, hợp lý. Một số điểm mới, nổi bật
của Thông tư 27 như sau:

Thứ nhất, tách hoạt động “thanh tra
chuyên ngành” ra khỏi đối tượng áp dụng
để tập trung chính vào hoạt động kiểm tra,
xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các
biện pháp nghiệp vụ của lực lượng QLTT.
Điều này thể hiện tính chuyên nghiệp trong
công tác thanh tra và kiểm tra của lực
lượng QLTT.

Thứ hai, bổ sung mới nội dung “việc
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính
và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của
lực lượng QLTT phải bảo đảm an ninh, an
toàn, tiết kiệm và có hiệu quả theo quy
định của pháp luật” (2) nhằm cụ thể hóa
các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, Bộ Công thương và sự quyết
tâm của lực lượng QLTT nhằm thực hiện
Chính phủ điện tử trong thời gian tới.

Thứ ba, bổ sung quy định định hướng
chương trình kiểm tra (3). Cụ thể: Căn cứ
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tình hình thị trường, yêu cầu công tác QLTT
hoặc theo sự chỉ đạo bằng văn bản của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng
Bộ Công thương hoặc cấp trên có thẩm
quyền, Tổng cục QLTT có trách nhiệm xây
dựng định hướng chương trình kiểm tra của
năm tiếp theo trình Bộ trưởng Bộ Công
Thương quyết định phê duyệt trước ngày
15/11 hằng năm.

Thứ tư, để nâng cao tính chuyên
nghiệp, Thông tư 27 đã bỏ quy định thành
phần đoàn kiểm tra có “người tham gia
giúp việc” trong trường hợp cần thiết, mà
chỉ quy định thành phần đoàn kiểm tra của
lực lượng QLTT là công chức QLTT đáp ứng
quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 23
Pháp lệnh QLTT năm 2016. Theo đó, thành
phần đoàn kiểm tra gồm trưởng đoàn kiểm
tra; công chức QLTT; người được cơ quan
phối hợp cử tham gia đối với việc kiểm tra
có nội dung liên quan đến chuyên môn,
nghiệp vụ QLTT của nhiều ngành, lĩnh vực
theo quy định.

Thứ năm, trường hợp hoạt động kiểm
tra đối với cùng một đối tượng được kiểm
tra phải thực hiện tại nhiều địa điểm khác
nhau, người có thẩm quyền ban hành quyết
định kiểm tra có thể ban hành một hoặc
nhiều quyết định kiểm tra hoặc có văn bản
chỉ đạo người có thẩm quyền ban hành
quyết định kiểm tra cấp dưới của mình ban
hành quyết định kiểm tra đối với đối tượng
được kiểm tra tại từng địa điểm kiểm tra
thuộc địa bàn hoặc lĩnh vực được phân
công. (4)

Thứ sáu, đối với việc xử lý nội dung
phát sinh, thông tư quy định, trường hợp
kiểm tra phát hiện tổ chức, cá nhân được
kiểm tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật
ngoài nội dung ghi trong quyết định kiểm
tra, trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo, đề
xuất người ban hành quyết định kiểm tra
sửa đổi, bổ sung quyết định kiểm tra đã
được ban hành. Đoàn kiểm tra chỉ được tiến
hành kiểm tra đối với nội dung có dấu hiệu
vi phạm pháp luật sau khi có quyết định
sửa đổi, bổ sung quyết định kiểm tra của
người có thẩm quyền ban hành quyết định
kiểm tra. (5)

Thứ bảy, đối với vụ việc vi phạm hành
chính do QLTT kiểm tra phát hiện hoặc chủ
trì kiểm tra phát hiện nhưng xét thấy có dấu
hiệu tội phạm thì cơ quan QLTT của người
đã ban hành quyết định kiểm tra hoặc đang
thụ lý vụ việc phải chuyển giao ngay hồ sơ
vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm cho cơ
quan tiến hành tố tụng hình sự để xem xét
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định
của pháp luật.(6) Đối với thủ tục tiếp nhận,
thụ lý vụ việc vi phạm hành chính do cơ
quan Nhà nước khác chuyển giao cho cơ
quan QLTT, cơ quan QLTT chỉ tiếp nhận, thụ
lý trong trường hợp xét thấy phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm
quyền xử phạt của lực lượng QLTT.

Mặc dù có nhiều điểm mới, tiến bộ so
với Thông tư 35, nhưng Thông tư 27 vẫn
bộc lộ hạn chế trong điều kiện hội nhập
quốc tế sâu rộng và ngành QLTT chưa có
hệ thống pháp luật riêng. Để hoàn thiện
pháp luật về kiểm tra, xử lý vi phạm hành
chính của lực lượng QLTT, theo tác giả cần
có một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai có hiệu
quả cổng thông tin điện tử; hệ thống quản
lý văn bản điện tử; hệ thống thư điện tử
công vụ; cơ sở dữ liệu và quản lý công tác
tài chính; cơ sở dữ liệu và thống kê xử phạt
hành chính, hệ thống hội nghị trực tuyến
với 64 điểm cầu (Tổng cục và 63 cục địa
phương)... xây dựng cơ sở dữ liệu về hàng
giả, hàng nhái, buôn lậu, gian lận thương
mại và vi phạm sở hữu trí tuệ, tra cứu
chứng từ điện tử, quản lý cán bộ, thi đua
khen thưởng... góp phần giúp công tác chỉ
đạo điều hành, công tác quản lý và hoạt
động kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
hành chính của lực lượng QLTT được chủ
động, thông suốt, thống nhất, kịp thời và
đạt hiệu quả cao.

Thứ hai, sớm xây dựng và triển khai
Đề án “Liêm chính QLTT”. Đây là đòi hỏi tất
yếu trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu
rộng hiện nay. Mục đích chính của Đề án là
hoạch định được các kế hoạch chiến lược
và đề ra các quyết sách đúng đắn trong
phòng, chống tham nhũng, nâng cao đạo
đức và liêm chính QLTT nhằm xây dựng lực

lượng QLTT chuyên nghiệp, tinh nhuệ, chính
quy, hiện đại.

Thứ ba, hiện nay trong công tác kiểm
tra, lực lượng QLTT lấy Luật Xử lý vi phạm
hành chính năm 2012 làm cơ sở chính để
xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên,
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
là luật khung quy định các vấn đề chung
liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính,
trong đó có thẩm quyền xử phạt. Thẩm
quyền xử phạt trong các lĩnh vực quản lý
Nhà nước cụ thể sẽ do Chính phủ quyết
định. Vậy nên, lực lượng QLTT rất bị động
do quy định xử lý vi phạm hành chính bị
phân tán tại quá nhiều luật, nghị định khác
nhau. Do đó, việc sớm hoàn thiện luật về
kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực
lượng QLTT trong điều kiện hội nhập quốc
tế là rất cần thiết.

Thứ tư, sau ba năm hoạt động theo
mô hình ngành dọc, lực lượng QLTT đã
chứng minh được hiệu quả xuyên suốt trong
công tác đấu tranh, phòng, chống hàng giả,
hàng lậu, gian lận thương mại; vị thế của
lực lượng QLTT ngày càng lớn mạnh. Đây là
thời điểm chín muồi để nâng cấp địa vị
pháp lý của ngành QLTT. Do đó, việc sửa
đổi, nâng cấp Pháp lệnh QLTT năm 2016
lên thành Luật QLTT là rất cần thiết.

Có thể nói, QLTT là một trong những
lực lượng chủ công trong công tác bảo đảm
sự tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực kinh
doanh, thương mại. Chính vì vậy, việc luật
hóa địa vị, tổ chức, quyền hạn của QLTT
hiện nay là yêu cầu tất yếu, khách quan,
cấp bách để hoàn thành nhiệm vụ trong
giai đoạn hiện nay, đáp ứng đòi hỏi của
thực tiễn và phù hợp với chủ trương của
Đảng, Chính phủ là xây dựng lực lượng QLTT
theo yêu cầu chính quy, tổ chức chặt chẽ,
phù hợp với Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày
03/01/1996 của Bộ Chính trị./.

Chú thích:

(1) Điều 7 Pháp lệnh QLTT năm 2016; 
(2), (3), (4), (5), (6) khoản 4 Điều 3, Điều 4,

khoản 4 Điều 13, Điểm b khoản 2 Điều 17, khoản 2
Điều 22 Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày
30/9/2020.
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M
ột ngày cuối
tháng 10/2020,
trong chuyến
trở về cội
nguồn nhân kỷ
niệm 75 năm

ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt
Nam (23/11/1945 - 23/11/2020), tôi
không khỏi xúc động khi được chứng kiến
Lễ động thổ xây dựng công trình Di tích Ban
Thanh tra Chính phủ tại Khu di tích lịch sử
Chính phủ ở thôn Lập Binh, xã Bình Yên,
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Chứng kiến Lễ động thổ công trình đặc
biệt ý nghĩa này, các cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động ngành Thanh tra
như chúng tôi càng cảm thấy vinh dự biết
bao vì được phục vụ, cống hiến trong
ngành. Đây chính là nơi Ban Thanh tra đặc
biệt - tổ chức tiền thân của ngành Thanh
tra Việt Nam được thành lập theo Sắc lệnh
số 64/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày
23/11/1945. Trong những năm đầu hoạt
động đầy thiếu thốn, khó khăn, gian khổ,
nhưng Ban Thanh tra đặc biệt đã làm trọn
vai trò lịch sử, đóng góp to lớn, kịp thời vào
công cuộc xây dựng, củng cố và bảo vệ

chính quyền cách mạng trước khi cuộc
kháng chiến chống Pháp bùng nổ. 

Lịch sử ngành Thanh tra Việt Nam
được viết tiếp vào giữa tháng 12/1949, tại
phiên họp toàn thể, Hội đồng Chính phủ ra
quyết nghị giải thể Ban Thanh tra đặc biệt
và thành lập Ban Thanh tra Chính phủ.
Ngày 18/12/1949, cũng tại mảnh đất cách
mạng Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh
ký Sắc lệnh số 138/B-SL thành lập Ban
Thanh tra Chính phủ gồm có 7 điều, trong
đó nêu rõ: Ban Thanh tra Chính phủ trực
thuộc Thủ tướng, gồm có một Tổng Thanh

Về nơi khởi nguồn
của ngành Thanh tra

Minh Nguyệt

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm và Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm cùng các đại biểu tham
quan Khu di tích lịch sử Chính phủ tại Sơn Dương, Tuyên Quang. Ảnh: Minh Nguyệt
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tra, một Phó Tổng Thanh tra, ba thanh tra.
Đây là bước ngoặt lớn đối với lực lượng
thanh tra vì từ đây, lực lượng thanh tra
được tổ chức chặt chẽ và có hệ thống.
Chính vì vậy, trong thời gian từ năm 1949
đến năm 1953, trụ sở làm việc của Ban
Thanh tra Chính phủ được đặt tại khu làm
việc của Chính phủ (nơi ở, làm việc của Văn
phòng Chủ tịch phủ, Thủ tướng phủ từ năm
1948 - 1954) tại thôn Lập Binh, xã Bình
Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Tại đây đã diễn ra nhiều cuộc họp quan
trọng của Quốc hội, Đảng đoàn, các phiên
họp thường kỳ và liên tịch của Hội đồng
Chính phủ để đánh giá tình hình trong nước
và tình hình thế giới; quyết định nhiều vấn
đề quan trọng về đường lối kháng chiến,
kiến quốc, đưa cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta đến
thắng lợi hoàn toàn. 

Đáng chú ý, chính trong thời gian đặt
trụ sở tại Sơn Dương, Tuyên Quang, Ban
Thanh tra Chính phủ đã tiến hành nhiều
cuộc thanh tra, kiểm tra lớn, như: Kiểm tra
tình hình ở khu căn cứ địa Việt Bắc; kiểm
tra tại các địa phương ở mặt trận Bình - Trị
- Thiên, khu V và Nam bộ; kiểm tra tại các
tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thuộc
Liên khu IV sau khi nhận được đơn thư của
quần chúng… Qua thanh tra, kiểm tra,
Ban Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra các hạn
chế, thiếu sót và phát hiện ra nhiều việc
làm sai trái của chính quyền địa phương,
đồng thời, đưa ra những khuyến cáo, đề
nghị để các tổ chức, đơn vị chỉnh đốn ngay
các sai phạm. Có thể khẳng định, sự có
mặt và giúp đỡ kịp thời của Ban Thanh tra
Chính phủ đã hỗ trợ đắc lực cho chính
quyền các cấp thực hiện tốt các mặt công
tác, góp phần đẩy mạnh công cuộc kháng
chiến, sản xuất và xây dựng. Mặc dù, mới
được thành lập, còn chưa nhiều kinh
nghiệm, song Ban Thanh tra Chính phủ đã
khẳng định được vai trò, vị trí và tầm quan
trọng của mình trong bộ máy Nhà nước lúc
bấy giờ. 

Trải qua 75 năm với nhiều thăng thầm
lịch sử, nơi ở, làm việc của Văn phòng Chủ
tịch phủ, Thủ tướng phủ và Ban Thanh tra
Chính phủ từ năm 1948 - 1954 tại Sơn
Dương, Tuyên Quang đã không còn nữa. Với
ý nghĩa to lớn về lịch sử, văn hóa và với
truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của
dân tộc Việt Nam, các cơ quan chức năng
đã quyết định phục dựng lại nơi ở và làm
việc của Văn phòng Chủ tịch phủ, Thủ
tướng phủ, gồm: Phòng họp hội đồng; nhà
ở, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà
ở, làm việc của cán bộ Văn phòng Thủ
tướng phủ (Văn phòng Chính phủ); Nhà
khách Hội đồng Chính phủ. 

Di tích Ban Thanh tra Chính phủ gồm
3 gian nhà được ngăn bằng phên nứa với
các đồ đạc, vật dụng đơn sơ. Việc phục
dựng lại nơi ở, làm việc của Ban Thanh tra
Chính phủ góp phần hoàn thiện Khu di tích
lịch sử Chính phủ một cách trọn vẹn, đầy
đủ nhất cả 3 cơ quan. Điều trân quý hơn cả
là công trình hoàn thiện đưa vào sử dụng
sẽ là địa chỉ có ý nghĩa đặc biệt để Thanh
tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành, địa
phương tổ chức các hoạt động về nguồn và
các sự kiện quan trọng nhằm giáo dục
truyền thống đấu tranh cách mạng, ý thức
tự lực, tự cường, lòng yêu quê hương đất
nước, tự hào với truyền thống vẻ vang của
ngành Thanh tra.

Đối với riêng tôi, cảm xúc của những
ngày cuối tháng 10 ấy đến giờ vẫn còn vẹn
nguyên như lần đầu tiên đặt chân lên mảnh
đất Sơn Dương, Tuyên Quang giàu truyền
thống cách mạng để đưa tin về một sự kiện
vô cùng ý nghĩa. Ở đây, tôi được hít thở bầu
không khí trong lành của vùng núi phía Bắc,
được nghe âm vang của tiếng suối chảy róc
rách, thì thầm. Những công trình di tích
được phục dựng đúng như nguyên bản - nơi
ở, làm việc của Văn phòng Chủ tịch phủ,
Thủ tướng phủ từ năm 1948-1954 sẽ càng
tạo thêm sự trang trọng, thiêng liêng và tự
hào. Bởi, tất cả đều rất giản dị, đơn sơ,
ngay cả nhà ở và làm việc của Chủ tịch Hồ

Chí Minh cũng không có sự khác biệt. Qua
đó giúp tôi có cái nhìn chân thực hơn và
càng thêm tôn kính Hồ Chủ tịch cùng các
cán bộ, lãnh đạo giúp việc cho Người. Thật
tự hào khi Ban Thanh tra Chính phủ là cơ
quan duy nhất được đặt ngay cạnh nơi ở và
làm việc của Hồ Chủ tịch, điều này càng
khẳng định vai trò cũng như sự tin tưởng
của Người dành cho lực lượng thanh tra.
Thế mới càng thấm thía lời dạy của Người:
“Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn
của dưới”, “cán bộ thanh tra như cái gương
soi mặt, gương mờ thì không soi được”.

Chính vì vậy, đến bây giờ, khi công
trình di tích đang dần hoàn thiện, trong lòng
tôi vẫn có nhiều trăn trở. Bởi những năm
gần đây xuất hiện không ít những vụ việc
cán bộ thanh tra sách nhiễu hoặc nhận hối
lộ của cá nhân, tổ chức làm ảnh hưởng đến
uy tín, danh dự của ngành Thanh tra. Làm
thế nào để lớp lớp thế hệ cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động ngành
Thanh tra luôn hiểu, nhận thức sâu sắc lời
dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh để vừa
răn, vừa sửa bản thân mình ngày càng
hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm
vụ trong tình hình mới. 

Song tôi cũng tin tưởng rằng, với bề
dầy truyền thống 75 năm xây dựng và
trưởng thành, ngành Thanh tra Việt Nam sẽ
ngày càng lớn mạnh và khẳng định vị thế
của mình trong hệ thống chính trị nước nhà.
Đặc biệt, khi công trình Di tích Ban Thanh
tra Chính phủ được khánh thành, các đoàn
cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động ngành Thanh tra sẽ đến nơi đây với
nhiều hoạt động “về nguồn” đầy ý nghĩa.
Đúng như lời đồng chí Phạm Thị Minh Xuân,
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên
Quang phát biểu tại Lễ động thổ công trình
Di tích: “Trong thời gian tới, Di tích sẽ là
điểm hẹn về nguồn, góp phần giáo dục
truyền thống cách mạng cho cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động của Thanh
tra Chính phủ nói riêng và ngành Thanh tra
nói chung”./.
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C
huyến tàu chở những vật
phẩm cần thiết đã cập
bến, người dân trên đảo
hồ hởi đón nhận những
món quà từ đất liền gửi ra.
Nhung đứng nép sang một

bên chờ mọi người nhận đồ, thím Năm chỉ
tay về phía bóng mát bảo Nhung đứng lui
vào cho đỡ nắng. Nắng ở đảo như cắt da
cắt thịt. Nhóm người kiểm đồ giao lại cho
khách cứ liên tục tìm tìm kiếm kiếm trong
đống đồ chất cao như núi. Lâu lâu lại có
tiếng đằng xa vọng lại “coi chừng lấy lộn đồ
người ta”. Thím Năm đưa cho Nhung một
ly nước, tiện tay xách cái ghế gấp qua cho
Nhung ngồi nghỉ chân. Thím Năm cầm cái
nón quạt về phía Nhung, miệng không
ngừng xởi lởi.

- Chồng đâu sao không đi lấy đồ? Bầu
bì nặng nề ra đây làm gì. Thế khi nào
sinh?

Nhấp ngụm nước, Nhung nhìn ra dòng
người chen chân không lọt ở bến tàu.

- Chồng con đi biển chưa về. Anh nói
cố đi thêm một chuyến nữa để có tiền lo
sinh nở cho con. Tháng sau con sinh rồi.
Lúc đó anh ở nhà lo cho con, không đi biển
nữa.

Chiếc nón trên tay thím Năm vẫn
không ngừng quạt. Thím Năm lại căn dặn
Nhung đủ điều từ việc con so như thế nào,
việc ở cữ ra làm sao, hay dấu hiệu khi nào
chuẩn bị sinh em bé. Từ ngày Nhung theo
chồng lên đảo sống, thím Năm coi Nhung

như con cháu trong nhà, có gì cũng chỉ bảo
từng chút một. Nhung dần dần quen với
cuộc sống trên đảo. Má Nhung nói, sống ở
thành phố quen rồi, về đây chắc không quá
một tuần lễ Nhung sẽ nhảy xuống tàu
chuồn đi mất dép. Thế mà, Nhung đã ở đây
tròn trĩnh một năm trời. Cũng có những lúc,
Nhung không nghĩ mình có thể gắn bó với
một hòn đảo bốn bề sóng gió, với dòng nước
mặn đắng thấm vào da thịt mỡ màng của
mình. Và Hùng cũng không phải là mẫu
người đàn ông cô từng mong ước. Mối tình
đầu tan vỡ đã khiến Nhung làm một cuộc
trốn chạy thật xa, từ bỏ thành phố người xe
chật ních.

Hùng vội vã chạy đến bên Nhung.
Người anh đầy mùi tanh của cá, mái tóc

Truyện ngắn của Huỳnh Thị Kim Cương

Minh họa: Phùng Minh
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cháy nắng, khuôn mặt đen đúa, hàm râu
nhiều ngày không cạo khiến anh già đi
trông thấy. Hùng nắm tay vợ cằn nhằn.

- Đã nói ở nhà đi mà không nghe. Có
gì mượn thằng Tí chở đồ về, ra đây chi cho
cực.

Nhung nhìn Hùng cười mà chẳng thèm
đáp lại câu nào. Bến tàu đã thưa thớt
người, Hùng nhìn Nhung trừng trừng khi cô
định dọn bước đi về phía bến tàu. Anh ra
hiệu cho Nhung ngồi yên một chỗ rồi một
mình chất đống đồ gửi mua từ đất liền ra
lên xe. Thức ăn, đồ trang trí nhà cửa đâu
có làm cho Hùng bận tâm. Anh chỉ ngắm
nghía mấy bộ đồ trẻ em, cái xe đẩy em bé.
Hùng nhìn về phía Nhung nở một nụ cười
tươi rói, những nếp nhăn cứ xô vào nhau
chấp chới. Cái Tết đầu tiên ở trên đảo
không biết có làm cho Nhung thất vọng
không khi cô chẳng còn được đi xem bắn
pháo hoa, không được ngồi trên xe chạy
lòng vòng khắp thành phố. Ở cái đảo vừa
bước ra đã gặp người quen, chiếc xe cắm
chìa khóa để bên đường cũng không sợ
mất, ngồi trên xe chạy chưa kịp khô tóc đã
quay về chỗ cũ, liệu có làm Nhung thôi
thương nhớ thị thành?

Hùng dừng xe lại nói với theo thím
Năm đang khom lưng pha nước cho khách.

- Thím Năm coi chừng vợ con giùm
nha. Con chở đồ về rồi chạy ra đón.

Thím Năm ngước mặt lên cười.

+ Cái thằng …! Nó có phải con nít
đâu mà coi chừng.

Chiếc xe rời đi để lại làn khói mịt
mùng. Nhung nhìn theo dáng chồng ôm cua
chạy về phía ngôi nhà nhỏ trên dốc. Tiếng
còi tàu hú lúc rời đi, người khách cuối cùng
cũng kịp nhận lại tờ tiền thừa rồi tranh thủ
nhảy xuống tàu. Đứa con trong bụng không
biết nghĩ gì mà nó đạp Nhung một cái đau
điếng. Chiếc tàu rẽ sóng rời đi, không biết
bao nhiêu lần Nhung nhìn theo những chiếc
tàu chở người về đất liền với ánh mắt xa
xăm. Hùng đỡ vợ lên xe rồi quay sang thím
Năm cười. Thím Năm đặt ly nước xuống bàn
cho khách, nhìn đôi vợ chồng chở nhau về
trong tia nắng chiều còn sót lại.

- Cái thằng này cưng vợ quá trời!

***

Không khí đón Tết trên đảo cũng rộn
ràng không kém gì ở đất liền. Chiều cuối
năm, nhà nào cũng tất bật đón Tết. Những
người phụ nữ trong nhà lại thở than “kể mà
có thêm một ngày nữa để chuẩn bị thì hay
quá”. Nói suốt một buổi Hùng mới chịu cho
Nhung làm vài việc lặt vặt trong nhà.
Những thứ nặng nhọc nấu nướng đều một
tay Hùng làm. Nhung bật cười, khi thấy
những lúc mệt mỏi Hùng chỉ cần áp tai vào
bụng cô, nghe tiếng trồi đạp của con rồi
Hùng vẫn nói một câu quen thuộc từ lúc
Nhung có thai đến giờ “mệt cỡ nào mà nghe
“tiếng” cục vàng cũng hết”. Cho củi vào
bếp, Nhung nhìn Hùng cặm cụi với nhà cửa,
với bánh mứt mà cô thấy mắt mình cay cay.
Chồng thấy mắt vợ đỏ hoe, lại đẩy vợ vào
võng nằm “ở đây khói lắm”. Dì Sáu bưng
thúng bánh tét qua nhà vợ chồng Hùng, với
nụ cười quen thuộc:

- Tao thấy vợ mày bầu bì. Với lại,
không biết mày đi ghe chừng nào vô nên
tao nấu chín luôn rồi, khỏi nấu nướng chi
cho mất công.

Bởi sáng ra, Hùng đã mang gạo nếp,
thịt, đậu xanh, lá qua nhà dì Sáu nhờ gói
giùm vài đòn bánh tét để có cái cúng ông
bà. Hùng đứng trong nhà gãi đầu ngượng
nghịu.

+ Trời ơi! Mượn Sáu gói bánh mà con
còn ngại muốn chết. Sáu còn nấu cho con
luôn.

- Cha mày! Bà con chòm xóm không,
ở đó mà khách sáo.

Nói đoạn đó, dì Sáu lại ngồi xuống đặt
tay lên bụng Nhung cười. Gió từ biển thổi
vào làm mát lòng người, ngọn khói sau nhà
lại vương trên mắt người. Dì Sáu còn đem
qua mớ vỏ tỏi để dành cho Nhung đốt vào
than lúc sinh em bé. Hoàng hôn đổ dài trên
mặt biển, từng đàn chim hải âu chao liệng
đi qua vùng sóng gió, dì Sáu cầm cái nón
lá ra về vẫn không quên ngoái đầu lại “ăn
Tết vui nghen”. Câu chúc quen thuộc chẳng
có chút cầu kì gì lại làm con người ta cảm
thấy ấm lòng đến lạ. Vợ chồng Nhung ngồi
trước mâm cơm tất niên, Hùng vẫn không
quên gắp thức ăn vào chén cho Nhung như
những ngày đầu. Tướng ngồi có vẻ mệt mỏi

đã làm Nhung không muốn ăn thêm chút
gì. Hùng buông chén đũa đỡ vợ nằm xuống
giường. Nằm trên giường nhìn Hùng rửa
chén, Nhung đặt tay lên bụng mình khi đứa
con quẫy đạp. Giây phút đó Nhung cảm
thấy bình yên đến lạ. Hùng phá tan bầu
không khí bằng câu vọng cổ hơi dài. Nhung
bật cười mà Hùng thì cứ không ngừng ra bộ
như mấy anh trong tuồng cải lương. Hát
mệt, Hùng lại áp tai vào bụng Nhung tủm
tỉm cười.

Nhung nhìn lên đồng hồ, chỉ còn vài
tiếng nữa thôi là đã qua một năm mới.
Những ngày tháng phía trước không biết
như thế nào, cuộc sống trên đảo không biết
sẽ thay đổi ra sao, đứa con sắp chào đời
không biết có quậy phá hay khóc đêm
không. Hàng trăm câu hỏi, chạy dọc ngang
trong đầu của Nhung trong khi Hùng còn
mân mê mấy bộ đồ con nít. Nhung thấy
bụng mình đau quặn lên từng cơn, Nhung
cắn môi, lấy tay chống phía sau lưng mình.
Giọng Nhung thều thào.

- Anh ơi! 

Dì Sáu phụ Hùng chở Nhung ra trạm
xá, đoạn đường núi quanh co làm tay lái
của Hùng có phần loạng choạng, đang chạy
xe nhưng miệng Hùng cứ liên tục nói “ráng
lên em”. Xe dừng lại trạm xá giữa lúc Giao
thừa sắp đến gần, Hùng bồng Nhung vào
giường, trạm xá đang chuẩn bị đồ đón Giao
thừa cũng đã bỏ ngang chạy lại giúp. Đứng
bên ngoài phòng sinh, Hùng đi qua đi lại
làm ai cũng muốn chóng mặt. Tiếng trẻ con
khóc làm Hùng đứng lại, cánh cửa phòng
sinh mở ra, cô y tá ẵm đứa trẻ ra cho Hùng
xem mặt.

- Là con gái, nặng ba ký tư.

Hùng rưng rưng nước mắt nhìn con,
tay chân lóng ngóng, ướm bên nào cũng sợ
làm con gái đau. Hùng ẵm con vào phòng
cùng với Nhung, hai vợ chồng nhìn nhau
nước mắt chảy dài. Đồng hồ đang điểm thời
khắc Giao thừa, mọi người ngồi lại với nhau
chờ thời khắc thiêng liêng đi qua. Đứa con
ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ, ngoài kia
ngọn gió đêm ào ào thổi qua bờ đá, tiếng
sóng biển rì rào ập vào bờ ghe, Nhung tựa
đầu vào vai Hùng. Ngày mai nắng xuân sẽ
tràn đầy quanh đảo...
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càng đượm hơn, ngọn lửa bừng lên reo vui
tí tách. Vỏ trấu đun trong bếp tạo nên một
mùi khói rất đặc biệt. Nó ngai ngái mà nồng
nồng lại thêm chút khen khét của những
hạt thóc lép đang còn sót lại. Thằng Út
“phát minh” sáng kiến chạy ngay vào góc
nhà nhón lấy mấy củ khoai cho vào đống
than đang bừng bừng đỏ rực. Hai chị em thi
nhau canh chừng khơi than, trở khoai liên
tục vì sợ cháy. Rồi cuối cùng cũng đến giây

phút tuyệt vời đấy. Khoai chín, cả một màu
vàng ươm hiện ra, mật ứa ra theo tiếng
nuốt nước bọt của cả hai chị em. Phù! Ăn
khoai nướng vào trời lạnh rất tuyệt. Tôi đã
rất nhiều lần ăn khoai nướng nhưng không
hiểu sao ngồi ăn khoai nướng trong chiều
Ba mươi Tết lại ngon một cách lạ lùng. 

Gác lại chuyện nhà cửa với nồi bánh
chưng đang sôi sùng sục, hai chị em lại
chỉnh tề trang phục đi tảo mộ cùng với bố,

V
ẫn là khói, nhưng kỳ
lạ thay, khói chiều Ba
mươi Tết lại khiến
cho tôi nhung nhớ
một cách ngẩn ngơ,
ngơ ngẩn đến bần

thần. Bây giờ là giữa tháng Chạp, chỉ còn
hai tuần nữa thôi là sẽ đến ngày Ba mươi
Tết. Tôi vẫn nhớ cái dáng mẹ khi xưa tất
bật, ống thấp ống cao, chân nam đá chân
chiêu vừa dọn đám cỏ dại đầu ngõ, vừa
chép miệng than rằng thời gian trôi nhanh
như một cơn gió. Mới hôm nào còn ra Giêng
mà bây giờ đã là tháng Chạp.

Ba mươi Tết rồi đấy! Nhanh nhanh lên
nào! Ôi, sợ không kịp mà đón Tết đi mất.

Mẹ sai thằng Út chạy vào bếp lấy hộp
diêm, rồi chạy tới cây rơm rút lấy một nhúm
rơm khô đặt dưới đống lá vụn để làm mồi
lửa đốt rác. Nhìn kìa! Cái mặt thằng Út ra
chiều thích thú lắm khi được mẹ sai việc.
Nó chạy ù thật nhanh vào nhà rồi tót ra cây
rơm, trên tay đã sẵn sàng một nhúm rơm
khô cùng hộp diêm. Thằng Út bảo với mẹ
để con quẹt diêm châm lửa, nhưng mẹ sợ
nó vụng về, ngăn không cho làm, cái mặt
nó buồn thiu, hậm hực trông buồn cười gì
đâu. Mẹ nhanh tay châm lửa, ngọn lửa bén
nhúm rơm khô bập bùng cháy rồi lan dần
sang những chiếc lá khô. Ngọn lửa bốc lên
cùng làn khói trắng đục lờn vờn từng lọn,
kéo theo sau là những thứ mùi quyện lẫn.
Mùi gì ấy nhỉ? Là mùi đám cỏ dại ngai ngái,
mùi lá mít khô xào xạc âm ấm, mùi lá nhãn,
mùi cỏ mần trầu, mùi cây chó đẻ, mùi đất
nồng nồng… Tất cả quyện lẫn vào làn khói
bay lên không trung, giữa chiều Ba mươi
Tết nắng dịu dàng vàng chanh.

Thoảng nghe đâu đây bên tai là tiếng
lợn kêu eng éc của nhà hàng xóm đang làm
đụng lợn Tết. Cùng lúc, bố cũng đã kịp bắc
nồi bánh chưng lên bếp giao nhiệm vụ cho
tôi và thằng Út trông coi. Bếp lửa bố nhóm
toàn là củi gộc nhãn khô, lửa cháy rất
đượm. Hôm trước mẹ đi xát lúa cũng không
quên mang một tải trấu về. Bố tỉ mẩn chất
trấu xung quanh bếp. Có vỏ trấu bếp lửa

Nhung nhớ
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và mấy anh chị em trong họ.
Cho mãi sau này khi đủ lớn
khôn, tôi mới hiểu ra rằng, tảo
mộ chiều Ba mươi Tết đó không
hẳn chỉ là việc thực hiện nghĩa
vụ của người con hiếu lễ với ông
bà tổ tiên đã mất, mà còn ẩn
sâu trong đó là cuộc hành
hương tìm về ẩn ức mùa xuân
năm cũ, để di dưỡng và thanh
tẩy tâm hồn, để tiếp thêm nghị
lực cho chặng đường phía trước.
Những người con dù đi xa hay ở
quê, ngày cuối năm tự tay thắp
một nén hương lên ngôi mộ đã
được dọn dẹp sạch sẽ, trong bát
ngát hương trầm tỏa bay, tưởng
như từng sợi khói thơm kia có
bóng dáng người xưa đang trở
về. Chiều Ba mươi Tết thật
thiêng liêng. Đứng giữa ông bà
tổ tiên, tôi như thấy tất cả giao
thoa quyện chặt giữa hai cõi âm
- dương, giữa hiện tại - quá khứ,
cùng hướng đến tương lai…

Ngọn khói chiều Ba mươi
Tết mãi luôn là ngọn khói đặc
biệt. Nó tỏa ấm không gian ngày
cuối năm, làm tấm lòng những
người con xa quê, tha phương
chộn rộn mà réo rắt… Hôm
nay, tôi đang ở một nơi rất xa
quê nhà. Tôi cũng như thằng Út
hay tất cả những đứa con xa
quê vẫn luôn nhớ những gì thân
thuộc nhất ở quê, vào chiều Ba
mươi Tết thiêng liêng. Ôi, nhớ
nôn nao sợi khói năm nào mẹ
hun đám cỏ dại, lá khô, ngọn
khói từ que nhang trầm dìu
dặt… Trong vô thức của những
ký ức năm cũ, tôi cảm nhận
được những sợi khói mang hơi
ấm diệu kỳ, chầm chậm tỏa lan
trong lòng mình nhẹ bẫng, bâng
khuâng…

Đào Thanh Tùng

N
hững ngày cuối năm, chao ôi, cái lạnh gì mà lạnh khủng khiếp, từng đợt

gió cứ thi nhau ùa về, như thể chỉ chờ tới ngày cuối năm thôi để rồi đồng

loạt ập đến. Ngồi trong nhà nhìn ra mấy nhành lá non của cây bàng vừa

nhú lên, đã thấy hơi lạnh bám quanh những chiếc tơ trắng mịn như nhung.

Thêm chút mưa lắc rắc, khiến cho đất trời chìm trong giá buốt. Bầu trời

không lấy một chút nắng. Bên kia khoảnh sân nhà ai, những nụ cúc, nụ

hồng nghe chừng đang nhỏ lắm, nằm im trong giá lạnh chờ “thai nghén”, đợi xuân về ấm áp để

bung hoa khai nhụy.

Những ngày cuối năm, xe cộ, người người đông đúc tỏa về trăm ngả. Những mảnh đời, số

phận dường như đang tất bật mưu sinh mong có một cái Tết cận kề ấm no hơn. Phố vội vã, người

tấp nập, chộn rộn trăm thứ âm thanh lẫn màu sắc. Cái lạnh cứ thế lướt dần qua những tòa cao

tầng san sát, lướt qua những khuôn mặt, những xe hàng, những gánh hàng rong… và chợt dừng

lại trên những đống lửa tự phát bập bùng cháy khắp mọi ngõ ngách phố phường.

Những ngày
cuối năm…
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Những ngày cuối năm, đó đây cuộc hẹn cà phê của những người

bạn lâu rồi không gặp. Ừ thì, cuộc đời biết bao nhiêu cho vừa. Dành một

chút thời gian ngồi lại bên nhau, sẻ chia dăm ba câu chuyện để thấy

tâm mình dịu dàng quá đỗi. Nhấp ngụm trà, ngụm cà phê ấm nóng trong

thời tiết lành lạnh, những giận hờn, những tị hiềm xin được cất giấu ở

một nơi nào đó thật kỹ để cho tình bạn lên ngôi. Thật lạ lùng, những

ngày cuối năm thân thương ấy niềm hân hoan lại dâng tràn, mỗi người

như cảm thấy xích lại gần nhau hơn, trao cho nhau những nụ cười trìu

mến… như thấy cả mùa xuân đang về rất gần…

Những ngày cuối năm mơ về cái Tết cổ truyền dân tộc, mơ bữa cơm

sum họp gia đình do tay bà, tay mẹ đảm đang nấu nướng. Bữa cơm ấy

sẽ khiến cho ta, những người con xa quê sẽ không bao giờ quên được.

Bữa cơm dẫu có đủ đầy hay đơn sơ cũng đều mang phong vị, dấu ấn

riêng của hơi ấm gia đình lan tỏa. Đôi khi, chỉ là nỗi nhớ thôi, trong lòng

cũng đã dậy vị thân thương quê nhà lắm rồi. Là miếng chả giò giòn tan,

quyện thơm mùi thịt, mùi cà rốt, mùi giá đỗ… beo béo ngầy ngậy. Là

miếng mứt gừng cay xè, âm ấm, tê tê nơi đầu lưỡi. Là miếng cá mẹ

nướng tận dụng từ than củi nấu bánh chưng, thơm lừng khắp cả xóm.

Nhưng cái thú nhất vẫn là khoảnh khắc cả gia đình ngồi lại bên nhau,

bên mâm cơm đầm ấm, nói chuyện rộn ràng. Khi đó, dẫu trong lòng còn

bộn bề của năm cũ thì đều nhường lại sự an yên, thanh thản lạ kỳ. Chỉ

có mâm cơm gia đình mới làm được điều đó…

Giữa cái khoảnh khắc giao thoa của năm cũ và năm mới, ta mới

hay lòng mình đọng lại nhiều điều thú vị. Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn một hồi

nghĩ tới sắp hết một năm rồi ư? Có cái gì đó nôn nao, nhớ lạ! Một nỗi

niềm mà ai cũng dễ bắt gặp, năm nào cũng vậy. Một năm qua, trong

bộn bề suy tư, một mình chợt thấy bản thân sống vội, sống nhanh, để

tháng ngày trôi đi vô ích. Và giờ đây ta tìm lại mình trong một buổi ban

mai vừa chớm với ánh nắng vừa hong khô giọt sương mai trên nụ hoa

vừa hé nở, trong tiếng chim ban chiều lích chích trên mái phố rêu phong.

Ta chợt nhận ra cuộc sống thật vô thường, giống như giọt nước giữa đại

dương mênh mông, hay hạt cát giữa muôn trùng sa mạc. Sẽ chẳng có

phút giây nào tốt hơn khi ngay từ giây phút bản thân mình đã nhận ra

và sống thật chậm lại, níu giữ tuổi thanh xuân với những ngày nắng

trong veo, bằng tháng ngày mùa xuân phía trước.

Những ngày cuối năm, năm nào cũng vậy, là những cảm xúc bâng

khuâng ở trong lòng, tiếc nuối, hoài niệm về những tháng ngày đã cũ.

Và chộn rộn cho một năm mới sắp đến với bao nhiêu yêu thương đong

đầy…

Tăng Hoàng Phi

THÁNG GIÊNG

Tháng Giêng mưa như tơ giăng

Nắng mềm như lụa

Đất quê mình trở mình gối vụ 

Hẹn mùa vàng trĩu hạt ấm no

Tháng Giêng nghe dịu ngọt câu hò 

Trái tim yêu thiết tha nỗi nhớ 

Tháng Giêng trăm hoa đua nở

Trong dịu dàng nắng ấm mùa xuân 

Tháng Giêng hoa xoan tím ngoài sân 

Cánh cò trắng bay vào miền huyền thoại 

Tháng Giêng nghe cuộc đời trẻ mãi

Trong mắt em nhìn cỏ mướt phía xa xanh.

Lê Xuân Đạm

Ảnh: Trần Chính
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N
gày 24/12/2020, Bộ
trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông đã ký
ban hành Thông tư
41/2020/TT-BTTTT
(sau đây gọi là Thông

tư 41) về việc quy định chi tiết và hướng
dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in,
tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử,
xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại
hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện
tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương,
xuất bản bản tin, xuất bản đặc san. Dưới
đây là một số nội dung cơ bản:

Đối tượng được đề nghị cấp giấy
phép

Theo Thông tư 41, đối tượng được đề
nghị cấp giấy phép bao gồm:

- Các đối tượng được thành lập cơ
quan báo chí quy định tại Điều 14 Luật Báo
chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều
17 Luật Báo chí được đề nghị cấp giấy phép
hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử,
tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm,
thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên
trang của báo điện tử và tạp chí điện tử,
xuất bản phụ trương; 

- Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản
3 Điều 34 Luật Báo chí được đề nghị cấp
giấy phép xuất bản bản tin; 

- Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản
2 Điều 35 và khoản 1 Điều 56 Luật Báo
chí được đề nghị cấp giấy phép xuất bản
đặc san. (1)

Thẩm quyền cấp giấy phép

Thông tư 41 quy định, Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền
cấp giấy phép hoạt động các loại hình báo
chí sau: báo in; tạp chí in; báo điện tử; tạp
chí điện tử; báo in và báo điện tử; tạp chí
in và tạp chí điện tử; giấy phép xuất bản
thêm ấn phẩm báo chí; giấy phép sửa đổi,
bổ sung những quy định ghi trong giấy phép
hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất
bản thêm ấn phẩm báo chí; giấy phép sửa
đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy
phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử;
giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định
ghi trong giấy phép hoạt động báo in và báo
điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử. 

Cục trưởng Cục Báo chí có thẩm quyền
cấp giấy phép xuất bản phụ trương; giấy

Một số nội dung cơ bản
của Thông tư 41/2020/TT-BTTTT

của Bộ Thông tin và Truyền thông
K. Dung
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phép mở chuyên trang của báo điện tử/tạp
chí điện tử; giấy phép sửa đổi, bổ sung
những quy định ghi trong giấy phép xuất
bản phụ trương/mở chuyên trang của báo
điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện
tử; giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ
quan, tổ chức của Trung ương, cơ quan đại
diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt
Nam; giấy phép xuất bản đặc san.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người
đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh
được giao quyền cấp giấy phép xuất bản
bản tin cho các cơ quan, tổ chức ở tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương. (2)

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép

Đối với báo in, tạp chí in, báo điện tử,
tạp chí điện tử, cơ quan, tổ chức đề nghị
cấp giấy phép hoạt động báo in gửi 01 bộ
hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông gồm
5 nội dung (có mẫu cụ thể): Tờ khai đề nghị
cấp giấy phép hoạt động báo in/ tạp chí in/
báo điện tử/ tạp chí điện tử; đề án hoạt
động; danh sách dự kiến nhân sự; sơ yếu
lý lịch người dự kiến là tổng biên tập; mẫu
trình bày tên gọi ấn phẩm (đối với báo in,
tạp chí in) hoặc giao diện trang chủ (đối với
báo điện tử, tạp chí điện tử) có xác nhận
của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy
phép.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và
Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo
in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử;
trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng
văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với việc thay đổi nội dung ghi
trong giấy phép hoạt động báo in, tạp chí
in, báo điện tử, tạp chí điện tử, cơ quan
báo chí thay đổi nội dung ghi trong giấy
phép hoạt động theo quy định tại khoản 1
Điều 20 Luật Báo chí phải gửi văn bản
thông báo đến Cục Báo chí và cơ quan
chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền (đối
với cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý
Nhà nước của ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày có sự thay
đổi.

Khi thay đổi các nội dung theo quy
định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí (về

tên gọi cơ quan chủ quản báo chí, tên gọi
cơ quan báo chí; tôn chỉ, mục đích; tên gọi
ấn phẩm báo chí, phụ trương, chuyên trang
của báo điện tử, kênh phát thanh,
kênh truyền hình; địa điểm phát sóng, địa
điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống
chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng;
thời lượng kênh phát thanh, kênh truyền
hình; tên miền của chuyên trang và báo
điện tử), cơ quan chủ quản báo chí phải gửi
01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền
thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ
gồm có: Văn bản đề nghị của cơ quan chủ
quản báo chí (đối với báo điện tử, tạp chí
điện tử cần thể hiện tên miền phù hợp và
việc sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng
tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị
(đối với trường hợp thay đổi tên miền); báo
cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục
đích theo giấy phép của cơ quan báo chí
(đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục
đích); mẫu trình bày tên gọi cơ quan báo
chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi cơ
quan báo chí), mẫu trình bày tên gọi ấn
phẩm báo chí (đối với trường hợp thay đổi
tên gọi ấn phẩm báo chí), có xác nhận của
cơ quan chủ quản báo chí; đáp ứng điều
kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6
của Thông tư này (đối với tạp chí in) và đáp
ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1
Điều 10 của Thông tư này đối với chuyên
trang của báo điện tử và quy định tại điểm
đ khoản 1 Điều 11 của Thông tư này đối với
chuyên trang của tạp chí điện tử. 

Khi thay đổi các nội dung theo quy
định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí (về
hình thức trình bày, vị trí của tên ấn phẩm
báo chí, phụ trương; biểu tượng kênh phát
thanh, kênh truyền hình; kỳ hạn xuất bản,
số trang, khuôn khổ và những nội dung thay
đổi khác), cơ quan chủ quản báo chí gửi 01
bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền
thông chấp thuận việc thay đổi. Hồ sơ gồm
có: Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản
báo chí; mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo
chí dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ
quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp
thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên
gọi ấn phẩm báo chí)/ mẫu trình bày giao
diện trang chủ của báo điện tử, tạp chí điện

tử, chuyên trang dự kiến thay đổi có xác
nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối
với trường hợp thay đổi giao diện trang chủ
của báo điện tử, tạp chí điện tử, chuyên
trang).

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và
Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải
quyết việc chấp thuận bằng văn bản;
trường hợp không chấp thuận phải thông
báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép,
thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất
bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương,
chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện
tử, cơ quan báo chí có đủ điều kiện theo
quy định tại Điều 30 Luật Báo chí có nhu
cầu xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ
trương, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01
bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông,
gồm: Văn bản đề nghị của cơ quan chủ
quản báo chí; tờ khai đề nghị cấp giấy phép
xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ
trương; tờ khai đề nghị cấp giấy phép mở
chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện
tử (đối với hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép,
thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mở
chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện
tử); đề án xuất bản thêm ấn phẩm báo chí,
phụ trương/ đề án hoạt động chuyên trang
của báo điện tử, tạp chí điện tử; mẫu trình
bày tên gọi ấn phẩm báo chí, phụ trương/
giao diện trang chủ của chuyên trang có
xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí
(đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ
khoản 1 Điều 6 của Thông tư này đối với
tạp chí in và Điều 46 Luật Báo chí đối với
báo điện tử, tạp chí điện tử). Trong thời hạn
20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
(đối với hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép, thay
đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản
thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương) 30
ngày (đối với hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép,
thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mở
chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện
tử), Bộ Thông tin và Truyền thông có trách
nhiệm cấp giấy phép xuất bản thêm ấn
phẩm báo chí, phụ trương; trường hợp từ
chối cấp phải thông báo bằng văn bản và
nêu rõ lý do.
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Cấp giấy phép thực hiện hai
loại hình báo chí

Các cơ quan, tổ chức được đề
nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại
hình báo chí là các trường hợp được
quy định tại Điều 14 Luật Báo chí có
đủ điều kiện theo quy định tại Điều
17 Luật Báo chí, có nhu cầu thực
hiện hai loại hình báo chí: Báo in và
báo điện tử, tạp chí in và tạp chí điện
tử; cơ quan báo chí đang thực hiện
hai loại hình báo chí có một hoặc hai
giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực có
nhu cầu tiếp tục hoạt động báo chí
và cơ quan báo chí đang thực hiện
một loại hình báo chí có nhu cầu
thực hiện thêm loại hình báo chí
khác (như: Báo in thực hiện thêm
loại hình báo điện tử; tạp chí in thực
hiện thêm loại hình tạp chí điện tử;
báo điện tử thực hiện thêm loại hình
báo in; tạp chí điện tử thực hiện
thêm loại hình tạp chí in).

Ngoài ra, Thông tư 41 cũng quy
định chi tiết về hồ sơ, thủ tục cấp
giấy phép xuất bản bản tin, đặc san
và những thay đổi nội dung ghi trong
giấy phép xuất bản bản tin và đặc
san.

Thông tư 41 có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 15/02/2021 và thay thế cho
Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày
26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông
tin và Truyền thông quy định chi tiết
và hướng dẫn việc cấp giấy phép
hoạt động báo in và báo điện tử, xuất
bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang
của báo điện tử, xuất bản phụ
trương, xuất bản bản tin, xuất bản
đặc san./.

Chú thích: 

(1), (2): Điều 2, Điều 3 Thông tư

41/2020/TT-BTTTT.

Hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức Đảng,

Ủy ban Kiểm tra các cấp

Ngày 02/12/2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW
hướng dẫn việc giải quyết tố cáo (TC), khiếu nại (KN) về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức Đảng,
Ủy ban Kiểm tra các cấp.

1. Trách nhiệm của các cấp ủy, ban cán sự Đảng, đảng đoàn

Các cấp ủy, ban cán sự Đảng, đảng đoàn có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện
việc giải quyết TC, KN liên quan công tác bầu cử và nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (sau đây gọi chung là đại biểu)
trong Đảng bộ, địa phương, cơ quan đơn vị mình; chỉ đạo làm rõ và giải quyết dứt điểm các vụ
việc KN, TC của đảng viên, công dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông
người trước, trong và sau ngày bầu cử. Đồng thời, chỉ đạo giải quyết TC liên quan đến nhiều
cấp, nhiều ngành và thuộc trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, bảo đảm việc
giải quyết TC chặt chẽ, đúng quy định.

2. Trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra các cấp

Ủy ban Kiểm tra các cấp có những trách nhiệm sau đây:

Một là, tiếp nhận, phân loại, xử lý đầy đủ, chính xác, kịp thời đơn thư TC, KN liên quan
đến nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu và tiến hành giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền,
trách nhiệm giải quyết; thực hiện chuyển đơn thư TC, KN không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm
giải quyết đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết và thông báo cho người
TC, KN biết bằng hình thức thích hợp.

Hai là, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện
nhiệm vụ giải quyết TC, KN; báo cáo, đề xuất cấp ủy cùng cấp xem xét, chỉ đạo giải quyết
những TC phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, thuộc trách nhiệm giải quyết của
nhiều cơ quan, tổ chức; tổng hợp kết quả giải quyết TC, KN thuộc trách nhiệm của mình và

VăN BảN Mới BaN HàNH
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Tập thể cán bộ, nhân viên Bộ Tư pháp

báo cáo kịp thời cho cấp ủy cùng cấp để
báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia hoặc
thông báo cho ủy ban bầu cử ở cấp tương
ứng; báo cáo Ủy ban Kiểm tra cấp trên để
tổng hợp.

Ba là, trường hợp TC có nhiều nội
dung, liên quan đến trách nhiệm giải quyết
của nhiều cơ quan, tổ chức thì Ủy ban Kiểm
tra chủ trì giải quyết; các cơ quan, tổ chức
liên quan phối hợp để cử cán bộ tham gia
đoàn giải quyết TC. Trường hợp cần thiết,
Ủy ban Kiểm tra và các tổ chức Đảng có
liên quan báo cáo ban thường vụ cấp ủy
cùng cấp giao cho một cơ quan chủ trì hoặc
ban thường vụ cấp ủy quyết định thành lập
đoàn giải quyết TC theo quy định.

Bốn là, cùng với việc giải quyết TC,
KN; Ủy ban Kiểm tra các cấp phải tăng
cường giám sát, chủ động nắm chắc tình
hình nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu. Kịp
thời phát hiện tổ chức Đảng, đảng viên có
dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tập trung dân
chủ, các quy định trong việc lãnh đạo, chỉ
đạo, tổ chức cuộc bầu cử; vi phạm quy định
về những điều đảng viên, cán bộ, công
chức, viên chức không được làm và quy
định về trách nhiệm nêu gương để kiểm tra,
kết luận, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm
quyền xem xét, quyết định. Qua giám sát,
nắm tình hình, nếu phát hiện những trường
hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới
thiệu ứng cử đại biểu thì chủ động phối hợp
với ban tổ chức của cấp ủy báo cáo ban
thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội
đồng bầu cử quốc gia hoặc thông báo cho
ủy ban bầu cử ở cấp tương ứng xem xét,
quyết định.

Năm là, Ủy ban Kiểm tra của cấp ủy
trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp
cấp ủy tổng hợp những TC, KN liên quan
đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí
thư quản lý là nhân sự giới thiệu ứng cử đại
biểu cùng cấp và gửi về Ủy ban Kiểm tra
Trung ương để xem xét, giải quyết theo quy
định.

3. Trách nhiệm của các cơ quan
tham mưu, giúp việc của cấp ủy

Các cơ quan tham mưu, giúp việc của
cấp ủy có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại,

xử lý đơn thư TC, KN liên quan đến nhân sự
giới thiệu ứng cử đại biểu theo đúng quy
định; chuyển đơn, thư TC, KN không thuộc
thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết đến
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách
nhiệm giải quyết và thông báo cho người
TC, KN biết bằng hình thức thích hợp. Đồng
thời, chủ trì xem xét giải quyết những TC,
KN thuộc phạm vi, trách nhiệm, thẩm
quyền, cũng như phối hợp với Ủy ban Kiểm
tra cùng cấp và các tổ chức Đảng, cơ quan
có liên quan giải quyết những nội dung TC,
KN đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban
Bí thư hoặc cấp ủy cùng cấp quản lý theo
quy định.

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày
02/12/2020.

***

Kế hoạch thanh tra năm 2021
của Bộ Tư pháp

Ngày 25/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
đã ban hành Quyết định số 2347/QĐ-BTP
phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021
của Bộ.

Theo kế hoạch, năm 2021, Bộ Tư pháp
sẽ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra
theo kế hoạch; thanh tra đột xuất; thanh
tra lại; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải

quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và công tác
phòng, chống tham nhũng (PCTN).

1. Công tác thanh tra, kiểm tra theo
kế hoạch

Về thanh tra hành chính, thanh tra
việc thực hiện các quy định của pháp
luật về PCTN, tổ chức 04 đoàn thanh tra
công tác đầu tư xây dựng cơ bản; 03 đoàn
thanh tra về công tác tổ chức cán bộ,
quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước và
tài sản công, 03 đoàn thanh tra trách
nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN của
thủ trưởng một số cơ quan thi hành án
dân sự địa phương.

Về thanh tra chuyên ngành, tổ chức
04 đoàn thanh tra về công chứng, chứng
thực; 01 đoàn thanh tra về luật sư và 01
đoàn thanh tra về luật sư có yếu tố nước
ngoài; 04 đoàn thanh tra về đấu giá tài sản;
04 đoàn thanh tra về hộ tịch, quốc tịch,
chứng thực do Cục Hộ tịch, quốc tịch,
chứng thực chủ trì; 01 đoàn thanh tra về lý
lịch tư pháp do Thanh tra Bộ Tư pháp chủ
trì.

Về thanh tra chuyên đề, sẽ tổ chức 02
đoàn thanh tra về việc tổ chức đấu giá tài
sản đối với tài sản thu hồi thông qua các
vụ án tham nhũng, kinh tế, hình sự do
Thanh tra Bộ Tư pháp chủ trì.

Ngoài ra, theo kế hoạch Bộ Tư pháp sẽ
tích cực theo dõi các đơn vị từng là đối



58 TAÏP CHÍ THANH TRA SOÁÂ 01/2021

TÌM HIEÅU & GIAÛI ÑAÙP PHAÙP LUAÄT

tượng thanh tra thực hiện và có báo cáo về việc thực hiện các kết luận
thanh tra, quyết định giải quyết KN, kết luận nội dung TC, quyết định xử
lý TC. Đồng thời, thành lập các đoàn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các
kết luận thanh tra, quyết định giải quyết KNTC thực tế tại địa phương. Bên
cạnh đó, Bộ cũng chú trọng thực hiện giám sát các đoàn thanh tra thường
xuyên kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc
thanh tra tại nơi được thanh tra. 

2. Thanh tra đột xuất

Theo kế hoạch năm 2021, Bộ Tư pháp tăng cường công tác thanh tra
đột xuất. Theo đó, Chánh Thanh tra hoặc Bộ trưởng thành lập các đoàn
thanh tra đột xuất theo quy định của pháp luật khi có một trong các căn
cứ sau: (1) Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; (2) Khi phát hiện cơ
quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; (3) Yêu cầu của
việc giải quyết KNTC và PCTN.

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Hộ tịch,
quốc tịch, chứng thực ra quyết định thanh tra đột xuất, thành lập đoàn
thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Chánh
Thanh tra Bộ Tư pháp giao hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3. Thanh tra lại

Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp quyết định thanh tra lại vụ việc đã được
Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng
thực, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết luận thuộc phạm vi, thẩm
quyền quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp, nhưng phát hiện có dấu hiệu vi
phạm pháp luật khi được Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.

4. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC

Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Tổng cục Thi hành án
dân sự và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ trong việc tham mưu, chuẩn
bị nội dung phục vụ lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ hàng tháng. Đồng
thời, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật về tiếp
công dân, KNTC và phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC nhằm nâng cao
hiểu biết pháp luật về KNTC của cán bộ, Nhân dân.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc tiến hành kiểm
tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC đông người, phức tạp,
kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.
Đồng thời, giải quyết đảm bảo đúng thời hạn, có chất lượng các vụ việc
KNTC.

5. Công tác PCTN

Bộ Tư pháp chú trọng thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp
phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức
năng để xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; chú trọng xử lý trách nhiệm
của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Thực hiện tốt việc khen thưởng,
bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng. Đồng thời, thanh tra
trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về PCTN.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2020./.

Quỳnh An

MÙA XUÂN ĐẾN

Dập dìu cánh én chao nghiêng

Dòng sông như dải lụa mềm êm trôi

Lúa xanh bát ngát chân trời

Vườn thơm trái chín, cúc phơi sắc vàng

Mùa xuân đến thật dịu dàng 

Trăm hoa khoe sắc ngập tràn niềm vui

Trong veo giọng nói nụ cười 

Đông qua xuân đã đến rồi đó em!

Lê Hồng Điệp

Ảnh: Trần Chính
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Đ
ông Nam Á bao gồm
11 quốc gia: Brunei,
Campuchia, Timor -
Leste, Indonesia, Lào,
Malaysia, Myanmar,
Philippines, Singapore,

Thái Lan và Việt Nam. Một số quốc gia có
sự khác biệt đáng kể về quy mô dân số,
tăng trưởng kinh tế, phát triển con người và
mức độ tham nhũng như: Singapore có chỉ
số phát triển con người (HDI) rất cao (0,93)
trái ngược với HDI trung bình ở Myanmar
(0,57) và Campuchia (0,58)(*).

Bối cảnh tham nhũng trong lĩnh
vực y tế ở các nước Đông Nam Á

Theo (TI) Chỉ số Cảm nhận tham
nhũng 2017 (CPI) của Tổ chức Minh bạch
quốc tế, khu vực Đông Nam Á có Singapore
nằm trong những quốc gia ít tham nhũng
nhất (với số điểm 84) và Campuchia nằm
trong những quốc gia tham nhũng cao nhất
trên thế giới (với số điểm là 21).

Một đặc điểm đáng chú ý trong khu
vực là tốc độ tăng trưởng kinh tế của các
quốc gia tác động nhiều đến lĩnh vực y
tế. Môi trường kinh doanh bùng nổ đã
khiến các nước Đông Nam Á trở thành địa
điểm đầu tư hấp dẫn cho các nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân.
Sự ra đời của các trung tâm y tế tư nhân
hiện đại cung cấp dịch vụ điều trị chất
lượng cao với giá thấp hơn so với các nước
phát triển đang tạo ra luồng du lịch y tế,
như ở Thái Lan, Singapore và
Malaysia. Đổi lại, nó cũng đang tạo ra
khoảng cách đáng kể giữa các nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe công và
tư.

Về sức khỏe cộng đồng, Chính phủ
Thái Lan, Myanmar, Indonesia và
Philippines đang đầu tư vào các mô hình
hệ thống y tế tiếp cận những khu vực vùng
sâu vùng xa nhất. Một số quốc gia Đông
Nam Á gần đây đã thực hiện các chương
trình tài trợ vì người nghèo, chẳng hạn
Chương trình Thẻ y tế và 30 baht (tỷ giá cố
định) ở Thái Lan, Quỹ Y tế cho người
nghèo ở Việt Nam, Quỹ Bình đẳng y tế ở

Campuchia và Lào... Một số quốc gia đã
áp dụng các hình thức đổi mới mô hình
chăm sóc sức khỏe công - tư, như tập hợp
các bệnh viện công ở Singapore hoặc
bệnh viện Swadana (tự tài trợ) ở Indonesia.
Philippines, Việt Nam và Indonesia đã
thực hiện phân cấp các dịch vụ y tế...

Tính phức tạp của hệ thống y tế với
đặc trưng là dòng tiền lớn, trang thiết bị
đắt tiền và cơ cấu tổ chức phức tạp, vô
hình trung đã khiến hệ thống này trở nên
đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi tham
nhũng. Có ba lĩnh vực chính cần xem xét:
Phân bổ ngân sách, vật tư hàng hóa và
nhân sự. Hành vi phạm tội tham nhũng
trong phân bổ ngân sách có thể bao gồm
việc gian lận trong phân bổ ngân sách, biển
thủ hoặc chuyển tiền công vào tài khoản cá
nhân. Điều này có thể dẫn đến hậu quả
khôn lường như tình trạng thiếu thuốc và
dịch vụ y tế kém chất lượng. Ở Campuchia,
người ta ước tính rằng từ 5% đến 10%

ngân sách y tế đã bị thất thoát trước khi
được chuyển giao cho Bộ Y tế.

Đối với tình trạng vật tư, hàng hóa, các
hành vi gian lận, trộm cắp, sử dụng trái
phép thiết bị và tham ô có thể gây ra những
hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe bệnh
nhân. Ngoài ra, hối lộ để tác động đến việc
giám sát và kiểm tra các cơ sở y tế hoặc
để đẩy nhanh quá trình phê duyệt, kiểm tra
chất lượng và sản xuất thuốc cũng là hành
vi tham nhũng phổ biến trong lĩnh vực y tế.

Lỗ hổng tham nhũng liên quan đến
nhân sự diễn ra trong việc bổ nhiệm, đào
tạo, đề bạt và đãi ngộ cán bộ và nhân viên
y tế. Sự bảo trợ, thiên vị và chuyên quyền
trong việc lựa chọn, công nhận và chứng
nhận các chuyên gia y tế, bổ nhiệm là
những hành vi tham nhũng có thể xảy
ra. Ngoài ra, việc sử dụng thời gian được
trả lương của Nhà nước để hành nghề tư
nhân cũng là một trong những hành vi phổ
biến của tham nhũng trong lĩnh vực y tế.

Chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế

Dương Nguyễn

ở các quốc gia Đông Nam Á
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Bên cạnh đó, nhiều hình thức tham nhũng
khác trong lĩnh vực y tế có thể kể đến như:
Pha loãng vắc xin; ăn cắp thiết bị y tế,
thuốc men; điều hướng bệnh nhân đến các
cơ sở y tế tư nhân; kê đơn điều trị không
cần thiết...

Hối lộ là một giao dịch thường xuyên
xảy ra giữa bác sĩ, y tá với bệnh nhân ở
nhiều nước đang phát triển để được đối xử,
ưu đãi tốt hơn và kịp thời, ví dụ như nhận
sự ưu tiên trong việc sắp xếp các ca mổ
hoặc xếp hàng cấy ghép nội tạng, nhận
được thuốc tốt hơn hoặc thậm chí có được
những loại thuốc chưa được kê đơn. Việc
nhận các khoản thanh toán không chính
thức từ bệnh nhân thường được biện minh
để bổ sung cho mức lương thấp của các
chuyên gia y tế.

Các hành vi tham nhũng khác trong
cung cấp dịch vụ như giới thiệu bệnh nhân
đến các phòng khám tư nhân thay vì điều
trị ở dịch vụ công; làm giả chứng từ bảo
hiểm cho bệnh nhân; công ty bảo hiểm
thanh toán bất hợp pháp cho các dịch vụ
chưa được thực hiện và giả mạo hồ sơ hóa
đơn cũng là những tội danh tham nhũng
đang diễn ra phổ biến trong khâu cung cấp
dịch vụ chăm sóc y tế.

Các biện pháp chống tham nhũng
trong lĩnh vực y tế

Các biện pháp can thiệp nhằm chống
tham nhũng và gian lận trong lĩnh vực y tế
đã được thực hiện ở một số nước trong khu
vực Đông Nam Á. Cụ thể:

Nâng cao nhận thức đạo đức nghề
nghiệp

Nhìn chung, cách tiếp cận phổ biến để
nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ
công chức và chuyên gia y tế là xây dựng
các quy tắc ứng xử và tổ chức các lớp đào
tạo, bồi dưỡng về đạo đức được đưa ra bởi
Bộ Y tế hoặc các tổ chức chuyên môn như
Hiệp hội bác sĩ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng,
việc thúc đẩy liêm chính thông qua việc tạo
ra các chuẩn mực chống lại một số hành
vi cụ thể có thể đem lại những ảnh hưởng
nhất định đến mức độ tham nhũng. Tuy

nhiên, ở một số nước Đông Nam Á, sức ảnh
hưởng của các quy tắc ứng xử và quy định
để hình thành hành vi bị giảm bớt do các
tập tục truyền thống cố hữu, lâu đời vẫn
đang tồn tại trong xã hội. Ví dụ, ở Indonesia,
chiến dịch chống tham nhũng berani jujur,
hebat (hãy trung thực và vĩ đại) do Chính
phủ thúc đẩy đã không được ủng hộ bởi
những tín ngưỡng phổ biến như bagi-bagi
rejeki (chia sẻ tài sản) và utang budi (sự
mang ơn) được sử dụng để thể hiện lòng
biết ơn. Do đó, các khoản thanh toán không
chính thức, quà tặng... ở Indonesia trở
thành một trong những yếu tố để duy trì các
mối quan hệ.

Cũng tại Indonesia, năm 2016, Ủy
ban Chống tham nhũng (KPK), Bộ Y tế,
Hiệp hội Bác sĩ Indonesia, Hội đồng Bác sĩ
Indonesia, Hội đồng Đạo đức kỷ luật của
bác sĩ Indonesia, Cơ quan Quốc gia về kiểm
soát thuốc và thực phẩm, đại diện bệnh
viện, Hiệp hội Các Công ty dược phẩm và
đại diện của các công ty dược phẩm trong
nước và quốc tế đã đạt được thỏa thuận về
mức thù lao trong lĩnh vực chăm sóc sức
khỏe. Thỏa thuận này điều chỉnh xung đột
lợi ích trong việc cung cấp tài trợ cho bác
sĩ, mối quan hệ giữa các công ty dược
phẩm, nhà cung cấp y tế và bác sĩ. Trên
thực tế, bằng chứng về tác động của thỏa
thuận này chưa được tìm thấy, nhưng các
thỏa thuận tương tự trong quá khứ đã làm
dấy lên lo ngại về việc chính thức hóa thỏa
thuận này thành một quy định chi tiết hơn
của Chính phủ.

Minh bạch và trách nhiệm giải trình

Thúc đẩy quản trị tốt và minh bạch
trong lĩnh vực y tế và dược phẩm là chiến
lược của một số sáng kiến   quốc tế nhằm
nâng cao nhận thức về các nguy cơ tham
nhũng tiềm ẩn, cũng như giảm thiểu những
rủi ro đó trong lĩnh vực y tế. Các nước Đông
Nam Á là một phần của những sáng kiến   
đó. Cụ thể, dự án Chương trình Quản lý
thuốc tốt do WHO khởi động năm 2004 đã
được Lào, Malaysia, Philippines và Thái
Lan tham gia vào năm 2005 và Campuchia
và Indonesia vào năm 2006.

Chương trình quản lý thuốc tốt nhằm
góp phần củng cố hệ thống y tế và ngăn
ngừa tham nhũng bằng cách thúc đẩy quản
trị tốt trong lĩnh vực dược phẩm. Một trong
những công cụ để đạt được mục tiêu này là
công cụ đánh giá tính minh bạch và trách
nhiệm của hệ thống dược phẩm. Với mục
đích hỗ trợ các quốc gia đánh giá mức độ
công khai của các tài liệu quan trọng nhằm
hỗ trợ trách nhiệm giải trình của hệ thống
dược phẩm, công cụ này đánh giá tính
minh bạch của các quy trình và quyết định,
đồng thời theo dõi tiến độ trong các lĩnh vực
đăng ký và cấp phép lưu hành sản phẩm
dược phẩm, cơ sở cấp phép, quảng cáo
dược phẩm, giám sát thử nghiệm lâm sàng,
lựa chọn thuốc...

Kiểm tra, kiểm soát chất lượng

Trong lĩnh vực dược phẩm, đã có
những bước phát triển trong việc thiết lập
các tiêu chuẩn chất lượng và thực hành tốt
nhất cho dược sĩ trên toàn thế giới thông
qua Liên đoàn Dược phẩm Quốc tế (FIP) và
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Năm 2007,
Đông Nam Á đã thông qua Tuyên bố
Bangkok về thực hành tốt nhà thuốc (GPP)
trong các hiệu thuốc công với cam kết từ
các hiệp hội thành viên nhằm nâng cao
chất lượng dịch vụ nhà thuốc. Ngay cả khi
không đề cập rõ ràng đến tham nhũng, các
hướng dẫn này cũng khẳng định sự cần
thiết của tính liêm chính trong chuỗi cung
ứng thuốc nhằm đảm bảo giá trị của thuốc
được sử dụng để phòng bệnh và điều trị cho
bệnh nhân.

Trách nhiệm giải trình xã hội

Trách nhiệm giải trình xã hội có thể
diễn ra thông qua các hoạt động giám sát
và cơ chế khiếu nại đòi hỏi sự bảo vệ đối
với người tố cáo. Cơ chế khiếu nại rất hữu
ích trong việc phát hiện gian lận và tham
nhũng, cũng như đối với các quy trình kiểm
soát chất lượng. Kinh nghiệm của TI thông
qua Trung tâm Tư vấn pháp lý và vận động
(ALAC), nơi tiếp nhận các khiếu nại từ
những công dân không có sự trợ giúp pháp
lý, đã đặc biệt thành công ở Pakistan và
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các quốc gia khác. Cụ thể, sau khi nhận
được một số khiếu nại từ người dân về điều
kiện tồi tệ tại bệnh viện duy nhất ở Usta
Mohammad (thành phố nhỏ ở Baluchis-
tan), TI Pakistan đã liên hệ với một số
quan chức Chính phủ và kết quả là một ủy
ban gồm các chuyên gia y tế khu vực tư
nhân và Chính phủ đã cùng vào cuộc giải
quyết vấn đề. Sau bốn tháng, người dân tại
Usta Mohammad cho biết, điều kiện của
bệnh viện địa phương đã được cải thiện
đáng kể và các bác sĩ đã tuân thủ thời
gian, trách nhiệm của họ trong dịch vụ y
tế công. Hơn nữa, Sở Y tế tỉnh này cũng đã
xây dựng các quy định cấm bác sĩ hoạt
động trong dịch vụ tư nhân và đưa ra
những hướng dẫn thực hiện hiệu quả các
quy định này.

Mạng lưới Liên kết về trách nhiệm xã
hội ở Đông Á và Thái Bình Dương (ANSA
EAP) đã phát triển các công cụ và nguồn
lực để tăng cường sự tham gia của người
dân vào trách nhiệm giải trình. Cụ thể,
ANSA EAP đã tham gia vào các sáng kiến:  
Đào tạo thanh niên trong việc giám sát
quá trình cung cấp dịch vụ tại địa
phương ở Campuchia, thẻ báo cáo công

dân ở Philippines và việc tham gia lập
ngân sách ở Indonesia. Tại Việt Nam năm
2009, Bệnh viện Nhi Trung ương đã giới
thiệu hệ thống phản hồi bệnh nhân bao
gồm 06 công cụ để thu thập thông tin
phản hồi từ bác sĩ và bệnh nhân, bao gồm
cả thông tin về việc thanh toán các khoản
phí không chính thức. Các công cụ này đã
được đón nhận và sử dụng để thiết lập các
tiêu chuẩn và xác định các vướng mắc
cần giải quyết.

Giảm thiểu các nguy cơ hối lộ

Một cách để ngăn chặn hối lộ là
giảm bớt những lý do thường được sử
dụng để biện minh, chẳng hạn như đảm
bảo điều kiện tài chính ổn định cho nhân
viên y tế... Các Quỹ Bình đẳng y tế (HEF)
ở Campuchia là một ví dụ cho điều
này. HEF là các chương trình trong đó các
tổ chức phi Chính phủ hoàn trả cho dịch vụ
y tế công để điều trị cho người nghèo bằng
tiền của Chính phủ và nhà tài trợ. Một phần
thành công của HEF là do có được sự ủng
hộ chính trị cấp cao thể hiện qua việc các
chương trình của HEF đã đưa vào trong
Chiến lược Giảm nghèo và Kế hoạch Chiến
lược y tế của Chính phủ năm 2003, được

đề cập trong một Văn bản liên bộ từ năm
2007 về việc sử dụng ngân sách y tế Nhà
nước để hỗ trợ công tác hoàn trả phí sử
dụng của người nghèo. Ba năm một lần, Bộ
Kế hoạch Campuchia cung cấp cho các hộ
nghèo chương trình hỗ trợ, cho phép họ
được chăm sóc miễn phí tại các trung tâm
y tế và bệnh viện nơi HEF hoạt động. HEF
hoàn trả cho các cơ sở y tế dựa trên tỷ lệ
chăm sóc tiêu chuẩn. Việc phân phối quỹ
là 60% để bổ sung lương cho nhân viên,
39% cho chi phí điều hành và 1% cho kho
bạc tỉnh.

Kết quả tích cực của những hoạt động
trên thể hiện ở việc chính thức hóa các
phương thức thanh toán trong lĩnh vực y tế,
mang lại nguồn thu bổ sung đáng kể cho
các cơ sở y tế, giảm thanh toán ngầm, tạo
động lực để nâng cao hiệu quả hoạt động,
nhờ đó, nâng cao chất lượng chăm sóc
người bệnh và góp phần giảm thiểu nguy cơ
tham nhũng trong lĩnh vực y tế./.

(Theo U4 Anti - Corruption Resource
Centre)

Chú thích:
(*) Theo Báo cáo thường niên của Chương

trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) năm 2018

Ảnh: Bùi Quang Thanh


