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C
uộc chính biến Nhật -
Pháp đã khiến tình hình
chính trị ở Đông Dương
khủng hoảng sâu sắc,
tạo điều kiện để Đảng ta
phát động một cao trào

kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ và sẵn
sàng chuyển qua hình thức Tổng khởi nghĩa
khi điều kiện cho phép. Ngày 15/3/1945,
Tổng bộ Việt Minh phát Hịch kháng Nhật
cứu nước. Ngày 12/4/1945, Mặt trận Việt
Minh ra lời kêu gọi “Mấy lời tâm huyết ngỏ
cùng các vị quan chức ái quốc Việt Nam”
và “Mấy lời tâm huyết ngỏ cùng các vị
huynh thứ ái quốc”, nhằm tranh thủ một bộ

phận yêu nước, lôi kéo các tầng lớp trung
gian ngả về cách mạng, thúc đẩy nhanh
quá trình phân hóa trong hàng ngũ quan lại
ngụy quyền. Ngày 16/4/1945, Tổng bộ Việt
Minh ra Chỉ thị về việc tổ chức Ủy ban Dân
tộc giải phóng các cấp, coi đó là “hình thức
tiền Chính phủ, trong đó Nhân dân học tập
để tiến lên giữ chính quyền cách mạng”(1). 

Để có thể kịp thời chỉ đạo phong trào
cách mạng trong cả nước, đầu tháng
5/1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh quyết định
chuyển đại bản doanh từ Cao Bằng về
Tuyên Quang, nơi phong trào cách mạng
phát triển, giao thông giữa miền xuôi và

miền ngược đều thuận tiện. Ngày
4/5/1945, Người bắt đầu cuộc hành trình
rời Pác Bó về Tân Trào. Tại Khuổi Nậm, Hồ
Chí Minh tập hợp tiểu đội tự vệ cùng với hai
người bạn Đồng minh, nói rõ ý nghĩa quan
trọng của chuyến đi, trực tiếp phân công
từng người, dặn cách giữ bí mật và cố gắng
tránh đụng độ với địch để bảo toàn lực
lượng. Ngày 21/5/1945, Người đến Tân Trào
kịp thời chỉ đạo phong trào cách mạng tiến
lên giành lấy chính quyền.

Lãnh tụ Hồ Chí Minh vừa hợp tác, vừa
tranh thủ sự hỗ trợ của Đồng minh trong
việc xác lập vị thế của Việt Minh, có thêm

chuẩn bị cho cuộc Cách mạng tháng 8/1945
Lãnh tụ Hồ Chí Minh ở Tân Trào

Nguyễn Thị Thu Hằng
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
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Khu di tích lịch sử Tân Trào. Ảnh: PV



vũ khí, phương tiện củng cố lực lượng
chuẩn bị Tổng khởi nghĩa

Đầu năm 1945, tình hình chiến tranh
thế giới biến động có lợi cho phe Đồng minh
chống Trục phát xít. Nhằm tranh thủ sự ủng
hộ, giúp đỡ của Đồng minh chống phát xít
đối với cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí
Minh quyết định đi Côn Minh gặp phía Mỹ.
Với sự thông hiểu sâu sắc tình hình chính
trị thế giới, bằng mọi nỗ lực chính trị của
bản thân, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã cố gắng
xây dựng mối giao hảo, mang lại những
thuận lợi, dù là nhỏ nhất cho cách mạng
Việt Nam. Đó là bước đi chính trị khôn
ngoan để tạo uy thế lớn cho nền độc lập và
cuộc đấu tranh chính nghĩa của cách mạng
Việt Nam. Thiếu tá tình báo L.A. Patti,
nguyên là Trưởng đại diện Cơ quan Phục vụ
Chiến lược (OSS - Office of Strategic
Services - tiền thân của Cơ quan Tình báo
Trung ương - CIA của Mỹ) nói về “con người
mảnh khảnh, nhỏ bé và kỳ lạ ấy”: “Đây là
một con người thông minh, thấu hiểu những
vấn đề của đất nước mình, một con người
biết điều và tinh tế. Tôi cũng cảm thấy có
thể tin cậy ông như một người bạn Đồng
minh chống người Nhật. Tôi biết mục tiêu
cuối cùng của ông là giành được sự ủng hộ
của Mỹ đối với sự nghiệp của nước Việt
Nam tự do và thấy rằng ước muốn ấy không
trái ngược với Mỹ” (2). Từ những cuộc gặp
mặt này, mục tiêu của lãnh tụ Hồ Chí Minh
đã được thực hiện nhằm xác lập vị thế của
Việt Minh và những sự hỗ trợ cụ thể (chủ
yếu là phương tiện thông tin, vũ khí, tin tức
tình báo) giữa hai bên, góp phần vào thắng
lợi của Cách mạng tháng Tám, gắn với cuộc
chiến chống phát xít Nhật. 

Cuối tháng 5/1945, lãnh tụ Hồ Chí
Minh phái một giao thông (người liên lạc)
trao tận tay Thiếu tá L.A. Patti tại Côn Minh,
thông báo về việc quân Nhật xây dựng công
sự ở vùng Cao Bằng và trên đường về Hà
Nội. Đầu tháng 6/1945, lãnh tụ Hồ Chí
Minh điện cho L.A. Patti, báo tin đã chuẩn
bị sẵn sàng hơn 1.000 quân du kích được
huấn luyện tốt, tập trung ở Chợ Chu, Định
Hóa. Giữa tháng 6/1945, lãnh tụ Hồ Chí

Minh, qua một trong những đầu mối tiếp
xúc giữa Người với Patti, biết một toán
người Mỹ, do một sĩ quan cấp cao đứng
đầu, sẽ được thả dù xuống Tuyên Quang và
yêu cầu phía Việt Nam chuẩn bị. Người Mỹ
muốn xây dựng một sân bay cho máy bay
cỡ nhỏ có thể lên xuống được và lãnh tụ Hồ
Chí Minh đã đến xóm Lũng Cò (thuộc xã
Minh Thanh, huyện Sơn Dương) khảo sát
địa hình và tìm hiểu tình hình mọi mặt,
chọn địa điểm làm sân bay đón quân Đồng
minh. Ngày 30/6/1945, qua vô tuyến điện,
lãnh tụ Hồ Chí Minh trả lời L.A. Patti đồng
ý tiếp nhận một toán người Mỹ, yêu cầu cho
biết bao giờ người Mỹ có thể đến. Khoảng
đầu tháng 7/1945, Người đến Lũng Cò chỉ
đạo việc phục vụ những chuyến bay của
Đồng minh. Chiều 17/7/1945, đội “Con
Nai” gồm 5 người do Thiếu tá tình báo Mỹ
Tômát phụ trách nhảy dù xuống Tân Trào.
Sau 20 giờ, Người có cuộc thảo luận dài với
Thiếu tá E. Tômát và H. Pruyniê - sĩ quan
OSS. Người khẳng định Mặt trận Việt Minh
là tập hợp các đảng phái chính trị, được tổ
chức với mục đích duy nhất là đánh đổ tất
cả các chính quyền nước ngoài và đấu
tranh cho tự do và độc lập hoàn toàn của
Đông Dương. Ngày 19/7/1945, Hồ Chí Minh
tiếp tục có cuộc thảo luận dài với Thiếu tá
E. Tômát về khu vực hoạt động của đội
“Con Nai”. Theo Người, “Con Nai” nên tập
trung hoạt động trên tuyến đường Thái
Nguyên - Bắc Cạn - Cao Bằng (đường thuộc
địa số 3), sau khi “thông đồng bén giọt” có
thể di chuyển tiếp và hoạt động trên đường
Lạng Sơn - Hà Nội. Sau khi Cách mạng
tháng 8/1945 thành công, đội “Con Nai”
kết thúc nhiệm vụ, cùng quân giải phóng
hành quân về Hà Nội, sau đó được lệnh về
nước ngày 9/9/1945. Đánh giá về mối quan
hệ giữa cách mạng Việt Nam và Mỹ năm
1945, đó là quan hệ Đồng minh tạm thời
giữa hai bên có khuynh hướng khác nhau
nhưng cùng mục tiêu chung hữu hạn. Đây
không phải là quan hệ trực tiếp giữa cách
mạng Việt Nam với Chính phủ Mỹ, mà thực
chất là quan hệ giữa cách mạng Việt Nam
với nhóm quân sự OSS đã được lãnh tụ Hồ

Chí Minh sử dụng một cách hữu hiệu. Thiếu
tá L.A. Patti trong hồi ký “Tại sao, Việt
Nam?” đã đặc biệt dành cảm tình, lòng
khâm phục với người đã từng quen biết và
cộng tác là Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà hình
ảnh từ buổi đầu gặp mặt tới lúc chia tay lần
cuối (ngày 30/9/1945) vẫn là “một dáng
người mảnh mai nhưng bất khuất” (3), còn
Trung úy Sáclơ Phen (Charles Fenn) của
OSS trong buổi gặp gỡ các thành viên Việt
Minh từng cộng tác năm 1945 đã nói: “Mỹ
không có bạn. Mỹ chỉ có Đồng minh. Cụ Hồ
của các bạn biết Mỹ nên hợp tác được với
Mỹ”(4). 

Lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo chuẩn
bị mọi mặt lực lượng, sẵn sàng chớp thời
cơ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền

Cuối tháng 5/1945, Người chuyển đến
lán Nà Nưa, đó là một lán nhỏ làm theo
kiểu nửa nhà sàn giữa một khu rừng nứa
lưng chừng đồi. Dưới chân đồi là con đường
mòn đi Chợ Chu, bên con suối quanh co
uốn khúc. Chiếc lán nhỏ chia làm hai gian:
Một bên là buồng nằm, còn bên kia bày
chiếc bàn nứa, vừa làm việc vừa tiếp
khách. Người làm việc suốt ngày: Đọc sách,
soạn tài liệu, viết báo, dạy chính trị. Đêm
khuya, nhiều lúc đang ngủ cũng dậy làm
việc vì nghĩ được một vấn đề, phải ghi lại.
Tình hình diễn biến nhanh, Người chỉ thị
khẩn trương mở trường đào tạo cán bộ.
Nghe báo cáo về những nghị quyết của Hội
nghị quân sự Bắc Kỳ, ngày 15/4/1945,
Người chỉ thị: “Nay vùng giải phóng ở miền
ngược đã bao gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc
Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang,
Thái Nguyên, địa thế nối liền với nhau, nên
lập thành một khu căn cứ lấy tên là Khu
giải phóng. Thống nhất các lực lượng vũ
trang lại là rất đúng, nên đặt tên là Quân
giải phóng”(5). Nhận được báo cáo do giao
thông hỏa tốc chuyển đến, đề nghị chuyển
nơi ở vào sâu trong núi hơn vì quân Nhật
huy động lực lượng lớn sắp đánh vào Tân
Trào, Hồng Thái, Hồ Chí Minh chỉ thị: “Địch
không thể vào tới đây nếu ta quyết tâm
chiến đấu và biết tổ chức cách đánh chặn
chúng lại, mặc dầu lực lượng ta rất nhỏ.
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Không chuyển vị trí”(6). Được báo cáo về
những bức thư dụ dỗ, dọa nạt của phát xít
Nhật gửi cán bộ Việt Minh, Người chỉ thị cho
các cấp Việt Minh “chỉ trả lời bọn Nhật
bằng tiếng súng chứ không phải bằng lời
nói”(7). 

Tháng 7/1945, sau chuyến đi Lũng Cò
trở về Nà Nưa, Người ốm nặng. Một đêm,
tỉnh lại sau cơn sốt, Người nói với đồng chí
Võ Nguyên Giáp: “Lúc này thời cơ thuận lợi
đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy
cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết
giành cho được độc lập”(8). Khi cơn sốt lui
dần, Người gượng dậy tiếp tục làm việc. Từ
ngày 1-6/8/1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh
tuyển lựa 200 du kích để đội “Con Nai”
huấn luyện. Ngày 6/8/1945, qua điện đài
của nhóm Tômát, Người biết tin Mỹ đã ném
bom nguyên tử xuống Hiroshima (Nhật
Bản). Người chỉ thị viết nhiều thư hỏa tốc,
tung giao thông đặc biệt đi các hướng để
thúc giục các đại biểu ở các địa phương về
Tân Trào họp Hội nghị toàn quốc của Đảng.
Tại lán Nà Nưa, bàn về công việc chuẩn bị
Hội nghị, khi Thường vụ chưa ấn định ngày,
Người nói: “Nên họp ngay và cũng không
nên kéo dài Hội nghị. Chúng ta cần tranh
thủ từng giây, từng phút, tình hình sẽ
chuyển biến nhanh chóng. Không thể để lỡ
cơ hội”(9). Ngày 12/8/1945, lãnh tụ Hồ Chí
Minh dù yếu mệt, vẫn chăm chú theo dõi
diễn biến tình hình thế giới. Qua chiếc đài
thu thanh đã cũ, chạy bằng pin, Người nhận
được tin của Đài tiếng nói Hoa Kỳ loan tin:
Nhật Bản gửi công hàm cho Mỹ và các
nước Đồng minh, đề nghị mở cuộc đàm
phán lập lại hòa bình, chấp nhận “ngừng
bắn” chứ không chấp nhận “đầu hàng”
không điều kiện. Người nhận định: Có hiện
tượng nguy ngập tan rã trong quân đội
Nhật. Ngày 13/8/1945, có tin Nhật đầu
hàng Đồng minh, quân đội Nhật ở các nơi
ngừng chiến đấu. Quân Nhật ở Đông Dương
rệu rã, Chính phủ Trần Trọng Kim hoang
mang, tê liệt, còn thực dân Pháp thì ráo riết
quay trở lại Đông Dương. Thời cơ tổng khởi
nghĩa chín muồi, đã đến lúc Nhân dân ta
vùng dậy giành lại quyền độc lập. 23 giờ

đêm ngày 13/8/1945, Ủy ban chỉ huy lâm
thời Khu giải phóng hạ lệnh khởi nghĩa.
Trước thời cơ có một không hai, theo đề nghị
của Người, ngày 14/8/1945, Hội nghị toàn
quốc của Đảng được triệu tập tại Tân Trào.
Hội nghị nhận định: Cơ hội rất tốt cho ta
giành quyền độc lập đã tới. Hội nghị quyết
định mục đích của cuộc chiến đấu là giành
quyền độc lập hoàn toàn cho đất nước,
thành lập chính quyền Nhân dân. Ngày
15/8/1945, nhận được tin Nhật chính thức
tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều
kiện, lãnh tụ Hồ Chí Minh đề nghị Hội nghị
toàn quốc của Đảng mau chóng kết thúc để
đại biểu khẩn trương quay ngay về địa
phương, kịp thời phát động quần chúng khởi
nghĩa giành chính quyền. Ngày 16/8/1945,
Người dự Đại hội quốc dân tại Tân Trào. Hơn
60 đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho
ba miền Bắc, Trung, Nam và kiều bào ta ở
nước ngoài, đại biểu của các đảng phái
chính trị, các đoàn thể Nhân dân, các dân
tộc, các tôn giáo. Quốc dân Đại hội thực sự
là hình ảnh của khối đoàn kết toàn dân
dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Đại hội nhiệt liệt tán thành chủ trương Tổng
khởi nghĩa của Đảng và Tổng bộ Việt Minh.
Đại hội đã bầu ra Ủy ban Giải phóng dân
tộc Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do
Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ngày
17/8/1945, trước đình Tân Trào, thay mặt
Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ trong
buổi lễ ra mắt quốc dân: “Trước lá cờ thiêng
liêng của Tổ quốc, chúng tôi nguyện kiên
quyết lãnh đạo Nhân dân tiến lên, ra sức
chiến đấu chống quân thù, giành lại độc lập
cho Tổ quốc. Dù phải hy sinh đến giọt máu
cuối cùng, quyết không lùi bước. Xin
thề!”(10). Ngày 18/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí
Minh viết Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa gửi
quốc dân, đồng bào, kêu gọi “giờ quyết định
cho vận mệnh dân tộc đã đến”, “không thể
chậm trễ”, “dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào
hãy dũng cảm tiến lên!” (11).

Với thắng lợi một cách khá ôn hòa của
Cách mạng tháng 8/1945, việc Bảo Đại
thoái vị để làm dân một nước độc lập đã

chứng tỏ ngọn cờ dân tộc mà Chủ tịch Hồ
Chí Minh giương cao, chủ trương đoàn kết
mọi lực lượng của dân tộc trong đấu tranh
giành chính quyền là hoàn toàn đúng đắn.
Ngày 2/9/1945, trước hàng chục vạn đồng
bào, trên diễn đàn cao và trang nghiêm,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên
ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông
đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là kết quả của
bao nhiêu hy vọng, gắng sức, tin tưởng của
hơn 20 triệu Nhân dân Việt Nam lúc bấy
giờ. Tuy nhiên, với tầm nhìn xa, trông rộng,
thấu hiểu bản chất tráo trở, tham lam của
kẻ thù, Hồ Chí Minh đã dự báo nguy cơ của
đất nước. Trong cuộc họp với các đồng chí:
Phạm Văn Đồng, Hoàng Văn Thái, Hoàng
Hữu Kháng và nữ đồng chí Châu, Người nói:
“Bây giờ ta có chính quyền, chắc các cô,
các chú cũng muốn về Hà Nội. Nhưng chưa
được đâu! Lênin đã nói: “Giành chính
quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó
hơn”. Bởi vậy, một số các cô, các chú còn
ở lại địa phương đây, giúp đồng bào tổ chức
cuộc sống sao cho tươi đẹp hơn, ấm no,
văn minh hơn... Biết đâu, chúng ta còn trở
lên đây nhờ cậy đồng bào lần nữa...” (12).
Đúng như Người dự báo, sau khi ra đời,
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ
dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chính phủ,
của Chủ tịch Hồ Chí Minh lại tiếp tục đoàn
kết nỗ lực chống thù trong, giặc ngoài,
quyết tâm bảo vệ thành quả Cách mạng
tháng 8/1945 với niềm tin tưởng: “Độc lập
tự do là của quý báu, quý giá vô ngần, ta
đã khổ sở trong bao nhiêu năm mới giành
được, cần phải cố gắng giữ gìn, bảo vệ”(13). 

Chú thích:

(1) Đỗ Hoàng Linh, Hành trình 79 mùa xuân
(1890-1969), Nxb. Hồng Bàng, tr 158;

(2), (3) Archimedes L.A.Patti, Tại sao Việt
Nam?, Nxb. Đà Nẵng, tr198, tr 20;

(4) Dixee R.Bartholomew-Feis, OSS và Hồ Chí
Minh, Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống
phát xít Nhật, Nxb. Thế giới, tr 8;

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) Hồ
Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia
Sự thật, HN 2016, tập 2 (1930-1945), tr 217, tr 220,
tr 220, tr 225, tr 227, tr 231, tr 231-232, tr 235, tr
242.
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C
ách mạng tháng Tám
năm 1945 thành công,
Nhà nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa ra đời. Đó là
thành quả của sự lãnh
đạo đúng đắn, sáng suốt,

khôn khéo của Đảng Cộng sản Việt Nam và
Chủ tịch Hồ Chí Minh, là thắng lợi của ý chí
độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc
ta. Có thể nói, Cách mạng tháng Tám là

một trong những trang sử vẻ vang nhất,
chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ
nước của dân tộc Việt Nam.

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể,
là cội nguồn của thắng lợi

Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh
đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta và Chủ
tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cả dân tộc Việt
Nam, không phân biệt giàu nghèo, nam, nữ

già trẻ, dân tộc, tôn giáo, triệu người như
một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng
khởi nghĩa đập tan ách thống trị của thực
dân, phong kiến giành chính quyền về tay
Nhân dân.

Thời gian xa dần, nhưng chúng ta vẫn
nhìn rõ tầm vóc vĩ đại của Cách mạng
tháng Tám năm 1945. Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã từng nói: “Cách mạng tháng Tám

thành quả của ý chí tự lực, tự cường
và bài học ngày nay

Chào mừng Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (19/8/1945 - 19/8/2021 và 2/9/1945 - 2/9/2021)

Nguyễn Văn Thanh

Cách mạng tháng Tám,
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lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã
đánh tan xiềng xích thực dân gần 100
năm, đã đưa chính quyền lại cho Nhân
dân, đã xây dựng nền tảng cho nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập tự do,
hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực
kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”(1).

Thành quả lớn nhất của Cách mạng
tháng Tám năm 1945 là đã xây dựng Nhà
nước cách mạng kiểu mới ở Việt Nam, với
đặc trưng nổi bật của Nhà nước cách mạng
kiểu mới đó là Nhà nước dân chủ, Nhà nước
của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân
dân. Ngay sau khi giành được chính quyền,
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng
toàn dân xây dựng và củng cố chính quyền
Nhân dân. Ngay sau một tháng Cách mạng
tháng Tám thành công, trong bài Chính phủ
là công bộc của dân Chủ tịch Hồ Chí Minh
nêu rõ: “Các công việc của Chính phủ làm
phải nhằm vào một mục đích duy nhất là
mưu cầu tự do, hạnh phúc cho mọi người.
Cho nên Chính phủ nhân dân bao giờ cũng
phải đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy.
Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có
hại cho dân thì phải tránh”(2).

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám
là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt
Nam… sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc, của ý chí bản lĩnh và trí tuệ con người
Việt Nam, kết tinh truyền thống kiên cường,
bất khuất của hàng nghìn năm giữ nước .

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám
năm 1945 đã để lại cho chúng ta nhiều bài
học hết sức quý báu. Một trong những bài
học đó là phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo, Đảng ta
đã tập hợp mọi lực lượng, mọi tầng lớp
nhân dân tạo ra sức mạnh vô song thắng
thù trong, giặc ngoài, giành chính quyền về
tay Nhân dân. Từ bài học đại đoàn kết toàn
dân tộc của Tổng khởi nghĩa tháng Tám
trong suốt 30 năm đấu tranh giải phóng
dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày
nay, Đảng và Nhà nước ta đã dựa vào Nhân
dân, khơi dậy và tập hợp sức mạnh của cả
dân tộc, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử
thách đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng
lợi này đến tháng lợi khác. 

Một nét đặc sắc trong Cách mạng
tháng Tám là Đảng, Bác Hồ đã lãnh đạo
Nhân dân ta phát huy tinh thần tự lực, tự
cường “lấy sức ta mà giải phóng cho ta”
đồng thời kết hợp ở mức cho phép sự ủng
hộ quốc tế. 

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường
hôm nay

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng
đất nước và bảo vệ Tổ quốc, càng đòi hỏi
phải phát huy tính chủ động cách mạng và
tinh thần tự lực, tự cường. Chủ động, tích
cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng
trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực,
tự cường. Xử lý đúng đắn, hiệu quả mối
quan hệ với các nước lớn và các nước láng
giềng; đánh giá đúng xu thế, nắm bắt trúng
thời cơ. Phát huy hiệu quả sức mạnh tổng
hợp của đất nước kết hợp với sức mạnh của
thời đại. Khai thác, sử dụng có hiệu quả
mọi nguồn lực, đáp ứng yêu cầu của sự
nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo
vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động
chống lại sự phá hoại của các thế lực thù
địch. Có như vậy, mới xây dựng vững chắc
khối đại đoàn kết toàn dân và mở rộng
quan hệ kinh tế quốc tế có hiệu quả.

Tất cả những vấn đề nêu trên sẽ trở
thành hiện thực khi tăng cường vai trò lãnh
đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới công tác
tổ chức xây dựng Đảng. Bởi, sự lãnh đạo
đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định
thắng lợi của cách mạng Việt Nam và Nhân
dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn
sức mạnh trong công cuộc đổi mới. Đại hội
XIII của Đảng đã đưa ra quan niệm mới về
động lực và nguồn lực phát triển đất nước:
“Động lực và nguồn lực phát triển quan
trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ
tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc,
sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát
vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh
phúc. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống
chính trị và nền văn hóa Việt Nam”(3). Phát
huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo,
chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, vững
vàng, tự tin vượt qua những khó khăn,
thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề hơn
khi bước vào nhiệm kỳ khoá XIII. “Không

thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta
đi lên, lập nên những kỳ tích mới”, như
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội
XIII của Đảng.

Năm nay, kỷ niệm ngày Cách mạng
tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9,
trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân đang chung sức, đồng lòng chống
“giặc Covid-19”. Phát huy truyền thống
nhân nghĩa của dân tộc, chủ nghĩa anh
hùng cách mạng tháng Tám, toàn Ðảng,
toàn dân, toàn quân ta phát huy sức mạnh
đoàn kết cùng với tinh thần nỗ lực cao,
quyết tâm đạt kết quả tốt nhất các nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và
hoàn thành thắng lợi kế hoạch của cả
nhiệm kỳ; triển khai hiệu quả “nhiệm vụ
kép”, vừa chống dịch Covid-19, vừa phát
triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải
thiện đời sống của Nhân dân. Giữ vững độc
lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn
định để phát triển đất nước. Tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII
gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính
trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
theo chuyên đề “ý chí tự lực, tự cường và
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc” nhằm khơi dậy quyết tâm, nghị
lực của dân tộc để phát triển đất nước, thực
hiện mục tiêu của Bác Hồ, đưa đất nước
bước tới đài vinh quang, sánh vai với các
cường quốc trên thế giới.

Hào khí Cách mạng tháng Tám mùa
Thu năm 1945 là cội nguồn sức mạnh để
chúng ta tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh
thần chủ động, tự lực, tự cường, thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ, đưa Việt Nam tiến
những bước nhanh, bền vững, đất nước
ngày càng giàu đẹp, phồn vinh./.

Chú thích: 
(1) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 7, Nxb Chính

trị quốc gia Sự thật, H.2011, tr. 25, 26.
(2) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 4, Nxb Chính

trị quốc gia Sự thật, H.2011, tr.21.
(3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc
gia Sự thật, tập I, trang 34.
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C
ông tác phòng, chống
tham nhũng những năm
qua đã đạt được những
kết quả hết sức tích cực,
nhất là từ khi Ban Chỉ
đạo Trung ương về phòng

chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị
do Tổng Bí thư làm Trưởng Ban. Tuy nhiên
công tác đấu tranh chống tham nhũng vừa
là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ
thường xuyên trong suốt quá trình phát
triển. Đó là cuộc đấu tranh không ngừng

nghỉ, thể hiện bản lĩnh và quyết tâm của
Đảng và Nhà nước ta chống lại thói hư, tật
xấu của quyền lực. Bên cạnh những hành
vi tham nhũng đã được xác định rõ ràng về
mặt pháp luật, thực tế còn cho thấy vô vàn
những hành vi tiêu cực khác, xét cho cùng
cũng là những mầm mống hay biểu hiện
của tham nhũng mà chúng ta cần nhận
diện và đấu tranh mạnh mẽ.

Ngày 5/8 vừa qua, tại Phiên họp thứ
20, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,

chống tham nhũng đã xem xét, thống nhất
với nội dung Đề án sửa đổi, bổ sung chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ
đạo. Theo đó, bên cạnh chức năng, nhiệm
vụ phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo
còn có nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực.
Trong đó xác định rõ nội hàm của công tác
chỉ đạo phòng, chống tiêu cực là xử lý các
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống của cán bộ, đảng viên… làm suy
giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng,
Nhà nước và chế độ.

cho Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng, chống tham nhũng

Mở rộng chức năng, nhiệm vụ chống tiêu cực

TS. Đinh Văn Minh
Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,
chống tham nhũng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
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Tham nhũng là ngọn, tiêu cực là gốc

Đề cập đến vấn đề này, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã
nhấn mạnh: “Không chỉ đấu tranh phòng,
chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế,
mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực
trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống. Hai cái này nó có liên quan
đến nhau, sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống thì mới dẫn đến tham
nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần
phải chống. Cái lợi ích kinh tế nó thường
gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền,
với sự hư hỏng về đạo đức, lối sống.”(1)

Tiêu cực và tham nhũng có gắn bó mật
thiết với nhau nên muốn chống tham nhũng
hiệu quả thì phải chống từ gốc, tức là chống
những tiêu cực về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống. Chống tiêu cực tốt là ngăn
ngừa tham nhũng trước một bước như vậy
mới có thể trị “cả gốc lẫn ngọn” tình trạng
tham nhũng.

Có thể nói tiêu cực là môi trường dung
dưỡng cho tham nhũng nên phòng, chống
tiêu cực cũng chính là ngăn chặn từ xa
mầm mống của tham nhũng. Một cán bộ
đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng,
tha hóa về phẩm chất đạo đức, thích hưởng
lạc xa hoa ắt dẫn đến xa rời Điều lệ và các
nguyên tắc của Đảng, sẽ gần gũi với thói xu
nịnh, chạy chức, chạy quyền, sẽ dễ dàng
sa ngã trước cám dỗ vật chất, thực hiện
những hành vi trái với đạo đức lương tâm,
vi phạm pháp luật. Hàng loạt vụ án, vụ việc
gần đây cho thấy rõ điều này. Những kẻ
tham nhũng luôn là những người hư hỏng
về lối sống, ăn chơi sa đọa, coi thường kỷ
cương, pháp luật, là những biểu hiện tiêu
cực khó có thể chấp nhận. Đó chính là
những biểu hiện suy thoái về chính tư
tưởng, sự xuống cấp về phẩm chất, về đạo
dức lối sống. Họ bất chấp quy định của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và cả những
sự phê phán, chê cười của người dân và xã
hội, không còn xứng đáng đứng trong đội
ngũ những người được Đảng, Nhà nước,
Nhân dân tin cậy và giao cho trọng trách.

Có thể nói tiêu cực rộng hơn tham
nhũng, nó là những biểu hiện xấu xa, đi
ngược lại với đạo đức con người. Hồ Chủ
tịch nói: Đạo đức là cái gốc của người cán
bộ, “cũng như sông thì có nguồn mới có
nước, không có nguồn thì nước cạn. Cây
phải có gốc, không có gốc thì cây héo.
Người cách mạng phải có đạo đức, không
có đạo đức thì tài giỏi đến mấy cũng không
lãnh đạo được Nhân dân”. Người cán bộ
lãnh đạo, quản lý phải có đạo đức làm nền,
mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang.
Nếu từng người cán bộ biết tự giác tu
dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao
khả năng “miễn dịch” trước mọi cám dỗ là
đã đóng góp phần thiết thực vào cuộc đấu
tranh chống “giặc nội xâm”.

Chống tham nhũng, tiêu cực- chủ
trương nhất quán của Đảng và Nhà nước
ta

Đây không phải là lần đầu chúng ta
quan tâm đến vấn đề chống tiêu cực.
Những năm đầu Đảng ta khởi xướng sự
nghiệp đổi mới từ Đại hội VI (12-1986),
chúng ta gặp nhiều cản trở do các hiện
tượng tiêu cực trong đời sống xã hội, một
bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất, nạn
đầu cơ, buôn lâu, làm hàng giả. Một bộ
phận cán bộ, đảng viên, những người có
chức, có quyền, có thể lợi dụng những
khiếm khuyết, bất cập của cơ chế, chính
sách để mưu lợi cá nhân và làm rối loạn
đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, làm xói
mòn lòng tin của Nhân dân. Cố Tổng Bí thư
Nguyễn Văn Linh là một trong những người
tiên phong chỉ đạo tấn công vào thành trì
của các tiêu cực xã hội. Trong bài báo
Những việc cần làm ngay, đăng trên báo
Nhân dân ngày 10/7/1987, ông cho rằng:
“Đấu tranh chống tiêu cực để dọn đường
cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VI và
các Nghị quyết khác của Đảng, nhằm đưa
nước nhà khỏi cảnh khó khăn, đi đến ổn
định tình hình mọi mặt, làm cho dân bớt
khổ, ngày càng được hạnh phúc như Di
chúc Bác Hồ đã dặn”; “làm cho xã hội ta
đã tốt đẹp, càng tốt đẹp hơn, dân ta mới tin
Đảng, Đảng mới càng hiểu dân, tin dân”(2). 

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày
02/02/1999 Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về
“Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong
công tác xây dựng Đảng hiện nay” (Nghị
quyết Trung ương 6 lần 2 khóa VIII), đã
không chỉ nói đến trách nhiệm chống tham
nhũng, các hành vi lãng phí, quan liêu mà
còn quan tâm đấu tranh với những biểu
hiện đạo đức, lối sống tiêu cực của cấp ủy
viên và người đứng đầu các cơ quan, trước
hết đối với Ủy viên Trung ương, trưởng ban,
bộ trưởng, bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung
ương và cán bộ chủ chốt trong hệ thống
chính trị.

Nghị quyết có 10 luận điểm, trong đó
luận điểm thứ 5 nêu rõ: “Tập trung chỉ đạo
cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng
phí, quan liêu có hiệu quả”. Nội hàm của
luận điểm này có 5 điểm nêu rõ:

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng và người
đứng đầu các cấp, các ngành từ Trung ương
đến cơ sở phải chịu trách nhiệm chống
tham nhũng ở nơi mình phụ trách. Bộ Chính
trị phân công một số Ủy viên Bộ Chính trị,
các cấp ủy phân công ủy viên ban thường
vụ trực tiếp chỉ đạo chống tham nhũng,
lãng phí quan liêu. Khi xảy ra tham nhũng,
lãng phí và các hiện tượng tiêu cực ở địa
phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình phụ
trách thì tùy theo mức độ và tính chất vi
phạm của vụ việc mà xem xét hình thức kỷ
luật đối với cấp ủy và người đứng đầu về
chế độ trách nhiệm.

Thứ hai, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các
cấp cùng với các cơ quan thanh tra, điều
tra, kiểm sát, tòa án phải nắm chắc tình
hình và khẩn trương kiểm tra, kết luận, xử
lý kịp thời đúng pháp luật những đơn tố cáo
về đạo đức, lối sống tiêu cực của cấp ủy
viên và người đứng đầu các cơ quan, trước
hết đối với Ủy viên Trung ương, trưởng ban,
bộ trưởng, bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung
ương và cán bộ chủ chốt trong hệ thống
chính trị.
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Thứ ba, không ngừng hoàn thiện các
chính sách, pháp luật, trước hết là về quản
lý ngân sách, quản lý tài sản doanh nghiệp,
quản lý đất đai nhằm phát huy mặt tích
cực, hạn chế mặt tiêu cực. Các chương
trình kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh,
quốc phòng, đối ngoại đều phải có biện
pháp thực hành tiết kiệm và phòng, chống
tham nhũng.

Thứ tư, sử dụng đồng bộ hệ thống
giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là sự giám
sát của tổ chức Đảng, trước hết là từ chi
bộ, sự giám sát của Nhân dân và các cơ
quan đại diện nhân dân, sự giám sát của
công luận. Củng cố tổ chức và có cơ chế
quản lý chặt chẽ bảo đảm các cơ quan
kiểm tra, thanh tra, bảo vệ luật pháp trong
sạch, vững mạnh để làm nòng cốt cho cuộc
đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu.

Thứ năm, chỉ đạo các cơ quan thông
tin đại chúng nêu gương “người tốt, việc
tốt” giới thiệu kinh nghiệm của các điển
hình tiên tiến; lên án cái xấu, cái ác, tích
cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí,
quan liêu và các tệ nạn xã hội; chống
những quan điểm sai trái, thù địch(3).

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương
6 (lần hai) đã mang lại những hiệu quả
thiết thực trong việc xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, đấu tranh có hiệu quả hơn với tham
nhũng và những biểu hiện tiêu cực trong
đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Mở rộng chức năng, nhiệm vụ
chống tiêu cực cho Ban Chỉ đạo Trung
ương về phòng, chống tham nhũng đáp
ứng yêu cầu của tình hình mới

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có
thể coi là bước phát triển mới về luận điểm
chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta.
Đây là lần đầu tiên Nghị quyết của Đảng
chỉ ra những biểu hiện cụ thể của tiêu cực,
bao gồm 27 biểu hiện (9 biểu hiện suy thoái
về tư tưởng chính trị, 09 biểu hiện về suy
thoái đạo đức, lối sống, 09 biểu hiện “tự

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ).
Đấu tranh chống tiêu cực chính là đấu
tranh với những biểu hiện này. 

Trước mắt cần tập trung nhận diện và
đấu tranh đối với một số hành vi. Đó là:
Chấp hành không đúng, không đầy đủ các
nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc
tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình;
suy thoái về tư tưởng chính trị, quan liêu,
thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo
quản lý; kê khai tài sản, thu nhập không
đúng quy định; vi phạm các quy định về
quản lý, sử dụng tài chính, tài sản ngân
sách nhà nước; cản trở, can thiệp trái quy
định vào hoạt động kiểm tra, thanh tra,
điều tra, truy tố, xét xử; lợi ích nhóm, tư duy
nhiệm kỳ, cơ hội chính trị, tham vọng quyền
lực, bao che, tiếp tay cho chạy chức chạy
quyền... và các hành vi tiêu cực nghiêm
trọng khác.

Tại Phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng
ngày 5/8 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đã đề nghị nghiên cứu để mở rộng
nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo và
đổi tên là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực.

Tham nhũng với các biểu hiện suy
thoái về đạo đức cũng như nhũng nhiễu
trong cuộc sống có quan hệ mật thiết với
nhau. Hành vi tham nhũng bước đầu cũng
từ những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về
đạo đức, tư tưởng. Do đó, nếu chống được
những biểu hiện tiêu cực này sẽ góp phần
vào việc phòng, chống tham nhũng thành
công.

Vì vậy, việc bổ sung chức năng, nhiệm
vụ chống tiêu cực cho Ban Chỉ đạo là hoàn
toàn đúng với chủ trương của Đảng, đó là
chỉnh đốn Đảng từ khâu chính trị, đạo đức,
tư tưởng và hành động; như thế công tác
lãnh đạo mới có chiều sâu và thực sự có
tính toàn diện. 

Theo GS. TS Trần Ngọc Đường, nguyên
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, việc
bổ sung thêm nhiệm vụ chống tiêu cực của
Ban Chỉ đạo là một việc làm rất phù hợp
mà lâu nay Ban Chỉ đạo cũng đã làm. Khi

mở rộng thêm nhiệm vụ, quyền hạn thì
trách nhiệm của Ban Chỉ đạo càng nặng nề
hơn, đòi hỏi sự chỉ đạo phải sát sao, nhanh
nhạy, kịp thời hơn. “Chống tiêu cực thường
khó hơn đấu tranh chống tham nhũng, vì
tham nhũng là vi phạm pháp luật, nó biểu
hiện ở chỗ mất mát, hư hao tài sản của
Nhà nước, có thể qua công tác điều tra sẽ
thấy rõ ràng hơn. Còn những biểu hiện của
tiêu cực rất tinh vi, đa dạng dưới nhiều hình
thức, vì vậy Ban Chỉ đạo phải rất sát sao,
chỉ đạo việc khắc phục, tổng kết đúc rút
kinh nghiệm, đề ra những biện pháp xử lý
phù hợp để từ đó tiếp tục chỉ đạo và làm
bài học cho các Ban Chỉ đạo của các bộ,
ngành, địa phương thực hiện.”(4).

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng,
tiêu cực đã sang giai đoạn mới. Nhiệm vụ
phòng, chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo
của Đảng đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư
sẽ cam go và quyết liệt hơn nhưng chúng
ta có niềm tin từ những kết quả đạt được
vừa qua và những định hướng đúng đắn
trong thời gian tới. Cùng với việc tiếp tục
phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành
vi tham nhũng theo pháp luật là việc đẩy
mạnh đấu tranh chống tiêu cực trong đội
ngũ cán bộ, đảng viên, không chỉ giữ
nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ cương phép nước
mà còn làm cho Đảng ta thực sự trong
sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn
minh” như lời Bác dạy, xứng đáng với vai
trò tiên phong, “của giai cấp công nhân,
đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân
lao động và của dân tộc Việt Nam, đại
biểu trung thành lợi ích của giai cấp công
nhân, Nhân dân lao động và của cả dân
tộc... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và
xã hội”(Điều 4 Hiến pháp 2013)./.

Chú thích:
(1) https://www.vietnamplus.vn/gan-ket-

chat-che-phong-chong-tham-nhung-voi-chong-
tieu-cuc/724900.vnp

(2) https://www.qdnd.vn/chinh-tri/dua-nghi-
quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/y-kien-tam-huyet-
voi-dang/bai-3-chong-tham-nhung-chi-la-mot-ve-
phai-chong-ca-tieu-cuc-663064

(3) https://noichinh.quangbinh.gov.vn/3cms/
Ban-in-507.htm?art=1589692060738

(4) https://baomoi.com/chong-tham-nhung-
phai-bat-dau-tu-chong-tieu-cuc/c/39808120.epi
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K
hoản 1, Điều 3 Luật
Phòng, chống tham
nhũng 2018 quy định:
“Tham nhũng là hành vi
của người có chức vụ,
quyền hạn đã lợi dụng

chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi”, trong đó
vụ lợi được coi là một dấu hiệu bắt buộc
của tham nhũng, là những “giá trị vật chất”
và “giá trị phi vật chất” mà người có chức
vụ, quyền hạn đạt được một cách không

chính đáng thông qua việc lợi dụng chức
vụ, quyền hạn được giao.

Tuy nhiên, có một thực tế là đại đa số
các vụ việc tham nhũng đều liên quan đến
yếu tố vụ lợi vật chất, mà hậu quả là gây
thất thoát về tài sản của Nhà nước, của tập
thể, của Nhân dân…

Về mặt nguyên tắc, khoản 1 Điều 93
Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy
định “tài sản tham nhũng phải được thu

hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý
hợp pháp hoặc tịch thu theo quy định của
pháp luật”. Tuy nhiên, ở Việt Nam, trong
một thời gian dài kết quả công tác thu hồi
tài sản tham nhũng còn rất hạn chế. Nhiều
vụ “đại án” tham nhũng, sau khi xét xử, tòa
án tuyên thu hồi hàng nghìn tỷ đồng nhưng
tài sản kê biên lại chỉ vài chục tỷ đồng và
trên thực tế tài sản thu hồi giá trị rất nhỏ,
không đủ thi hành nghĩa vụ mà bản án đã
tuyên. 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt

Quán triệt tinh thần Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư

TS. Nguyễn Thị Lê Thu 
Học viện Hành chính Quốc gia

trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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Theo số liệu từ Hội thảo chuyên đề
“thu hồi tài sản tham nhũng” do Viện Kiểm
sát nhân dân tối cao tổ chức năm 2020,
kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất
thoát của thời gian trước năm 2013 ở mức
rất thấp, trung bình chỉ đạt khoảng 10%
trên tổng số phải thu hồi. Đến nay, kết quả
này đã được nâng lên, bình quân giai đoạn
2013-2020 đạt hơn 32%. 

Chính điều này khiến dư luận kỳ vọng
công tác thu hồi tài sản do hành vi tham
nhũng mà có sẽ được cải thiện.

Thời gian vừa qua, đặc biệt từ sau khi
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống
tham nhũng chuyển sang cơ chế Tổng Bí
thư trực tiếp chỉ đạo thì công tác thu hồi tài
sản tham nhũng trong các vụ án tham
nhũng được quan tâm nhiều hơn. Tỉ lệ tài
sản tham nhũng được thu hồi có xu hướng
tăng lên. Riêng kết quả thu hồi tài sản trong
các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ
đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo năm 2020
thu hồi bằng 61% tổng số đã thu hồi được
trước đây. Gần đây nhất, dư luận xã hội đặc
biệt quan tâm tới vụ án AVG đã thu hồi được
8.774 tỉ đồng tiền thất thoát và hơn 138 tỷ
đồng thu lợi bất chính. Theo đánh giá của
các cơ quan chức năng, đây có thể được
xem là vụ việc hy hữu mà giá trị tài sản
được thu hồi lớn nhất trong lịch sử tố tụng
(100% tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt).

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, tỉ lệ
phần trăm tài sản không thu hồi được trong
các vụ án tham nhũng vẫn là con số thất
thoát khổng lồ. Nguyên nhân của tình trạng
này là do nhiều yếu tố có liên quan chặt chẽ
tới nhau, có thể kể đến như sau:

Thứ nhất, quy định pháp luật về kê
khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công
chức với ý nghĩa là biện pháp phòng ngừa
tham nhũng còn nặng về hình thức, chưa
đi vào thực chất của việc kiểm soát tài sản,
thu nhập. Trong nhiều năm thi hành Luật
Phòng, chống tham nhũng năm 2005, việc
kê khai tài sản, thu nhập vẫn được tiến
hành đầy đủ, bài bản, đúng thời hạn... tuy
nhiên những bản kê khai đó hầu hết không
được cơ quan tiếp nhận bản kê khai xem
xét, đánh giá tính trung thực của người kê

khai hay tìm ra các dấu hiệu của tài sản
bất minh. Thông thường, mọi bất thường
trong tài sản của cán bộ, công chức dẫn
đến có thể tiến hành xác minh chủ yếu do
báo chí phản ánh hay dư luận từ quần
chúng Nhân dân. Ngay cả khi đã có những
dấu hiệu vi phạm thì việc tiến hành thẩm
tra xác minh cũng qua nhiều tầng nấc, điều
kiện khó khăn, những người tiến hành xác
minh cũng thiếu tính chuyên nghiệp và khả
năng phát hiện vấn đề. Ngay cả khi có
những bất minh trong tài sản của người kê
khai, chúng ta mới chỉ có các biện pháp xử
lý kỷ luật đối với người kê khai không trung
thực, mà chưa có cơ chế xử lý đối với tài
sản bất minh, chưa rõ nguồn gốc. Những
bất cập này phần nào đã được khắc phục
trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm
2018, tuy nhiên chưa thực sự mang tính
toàn diện. 

Thứ hai, cơ chế phát hiện tham nhũng
còn nhiều yếu kém. Nhiều trường hợp hành
vi tham nhũng xảy ra thời gian khá lâu mới
bị phát hiện, đối tượng đã kịp cất giấu, hợp
pháp hóa tài sản, thậm chí đã sử dụng
phần lớn tài sản chiếm đoạt được tiêu xài
hoang phí. Đồng thời, quá trình kéo dài từ
truy tố, xét xử, có bản án sau đó mới kê
biên tài sản khiến tội phạm tham nhũng có
thêm thời gian tẩu tán tài sản, còn một số
vụ án lại gặp khó khăn khi phải thu hồi tài
sản ở nước ngoài...

Thứ ba, cơ chế thu hồi tài sản sau khi
có bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật
là một trở ngại lớn cho công tác thu hồi tài
sản tham nhũng. Về mặt nguyên tắc và
theo thông lệ chúng ta chỉ thu hồi tài sản
tham nhũng thông qua bản án đã có hiệu
lực pháp luật, nhưng ở đa số các vụ án khi
xét xử xong thì tài sản tham nhũng đã bị
tẩu tán vì việc giải quyết một vụ án hình sự
theo quy định của pháp luật phải qua rất
nhiều giai đoạn với thời gian kéo dài.

Ngoài ra, còn nhiều nguyên nhân khác
như nhận thức, mức độ quan tâm, cơ chế
trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ
đạo công tác thu hồi tài sản tham nhũng
còn nhiều hạn chế; chất lượng, năng lực,
trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ thi hành
án, chấp hành viên... cũng là những trở lực

trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng
ở Việt Nam trong những năm qua.

Xuất phát từ những phân tích, đánh
giá thực trạng tình hình công tác thu hồi tài
sản tham nhũng, Ban Bí thư đã ban hành
Chỉ thị 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban
Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác thu hồi tài sản bị thất
thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự
về tham nhũng, kinh tế (Chỉ thị 04) yêu cầu
thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng
tâm, trong đó, trước hết là yêu cầu chuyển
biến từ trong nhận thức.

Chỉ thị 04 yêu cầu nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức
Đảng, người đứng đầu các cấp đối với công
tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt
trong các vụ án hình sự về tham nhũng,
kinh tế. Phải xác định đây là nhiệm vụ quan
trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện
công tác phòng, chống tham nhũng. Cần có
cơ chế rạch ròi giữa trách nhiệm của người
đứng đầu và trách nhiệm của tập thể, tránh
tình trạng khó khăn khi xác định trách
nhiệm trong việc thực hiện công tác thu hồi
tài sản. Một lần nữa, trách nhiệm của người
đứng đầu được yêu cầu nêu cao, khi Chỉ thị
nêu rõ: “Người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức
Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực
tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm
về công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại
cơ quan, đơn vị, địa phương mình”. Bài học
quý giá từ kết quả thu hồi tài sản thất thoát,
tham nhũng trong vụ án AVG cho thấy khi
mà quy định pháp luật còn nhiều bất cập,
vướng mắc, thì sự chỉ đạo kịp thời của
Trung ương, cấp uỷ, tổ chức Đảng, người
đứng đầu các cấp là vô cùng quan trọng với
tinh thần “rõ đến đâu xử lý đến đấy”, “làm
đến đâu thu đến đấy”.

Tiếp đó, là chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ
sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính
sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị thất
thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự
về tham nhũng, kinh tế. Cụ thể: Cần rà
soát, sửa đổi các quy định về trình tự, thủ
tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm
đoạt; về cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát,
chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội; cơ
chế xử lý tài sản bị kê biên, phong toả; khắc
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phục những bất cập trong kê biên tài sản, phong toả tài khoản, thẩm định
giá, bán đấu giá tài sản, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp. Trong
một diễn biến gần đây, ngày 31/03/2021, Phó Thủ tướng Thường trực
Chính phủ Trương Hòa Bình khi đó đã chỉ đạo giao Bộ Tư pháp chủ trì,
phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu
sắc toàn diện về khả năng xây dựng cơ chế tịch thu tài sản không qua
thủ tục kết tội và đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật có liên quan, với lộ
trình, bước đi phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam nhằm tăng cường
hiệu lực, hiệu quả công tác thu hồi tài sản, đặc biệt tài sản trong các vụ
án kinh tế, tham nhũng, rửa tiền, đồng thời bảo đảm phù hợp lộ trình
đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền trong giai đoạn tiếp theo
của Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
đối với Việt Nam.

Đáng chú ý, Chỉ thị 04 cũng nêu rõ trong quá trình thanh tra, kiểm
tra, điều tra, phải có ngay biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản khi
phát hiện có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế. Đây là giải pháp rất
mạnh mẽ, tuy nhiên rất mới và rất khó nhưng không thể không làm. Bên
cạnh đó, cần nghiên cứu bổ sung cho thanh tra viên, kiểm toán viên thẩm
quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản khi phát
hiện có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế; xác định rõ trách nhiệm
của từng chủ thể trong việc truy nguyên, truy tìm, kê biên tài sản, phong
toả tài khoản ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét
xử. Hoàn thiện cơ chế tương trợ tư pháp về hình sự để thực hiện tốt công
tác phát hiện, xử lý tài sản do phạm tội mà có ở nước ngoài. 

Chỉ thị 04 cũng yêu cầu: Khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc
gia về đất đai; quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền
mặt; nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực bất động sản,
ngân hàng, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần để kiểm soát tài sản chặt
chẽ, hạn chế việc tẩu tán, che giấu, hợp thức hoá tài sản do phạm tội
mà có, tạo thuận lợi cho công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Có thể nói, việc Ban Bí thư ban hành một chỉ thị riêng về công tác
thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát đã thể hiện mức độ quan tâm của
Đảng tới công tác này, cho thấy quyết tâm cao của Đảng trong cuộc đấu
tranh chống tham nhũng. Với một loạt các giải pháp mà Chỉ thị đã nêu
ra, sẽ là một “cú hích” về định hướng để Nhà nước trên cơ sở pháp luật
hiện hành rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm tháo gỡ những khó
khăn vướng mắc trong việc thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát, góp
phần đạt được hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, tinh thần Chỉ thị 04 của
Ban Bí thư cho thấy, việc thu hồi tài sản tham nhũng được coi là nhiệm
vụ trọng tâm, xuyên suốt, là một tiêu chí quan trọng hàng đầu trong đánh
giá hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, tinh thần
của Chỉ thị cũng đồng bộ với quy định mới của Bộ luật Hình sự 2015 về
chuyển hình phạt từ tử hình sang chung thân nếu người bị kết án tử hình
vì tham nhũng tự giác tự nguyện nộp lại tài sản tham nhũng mà chưa
cần thông qua xét xử. Là nhóm giải pháp đi vào nguyên nhân bản chất
gốc rễ của tham nhũng xuất phát từ quyền lực và lòng tham, khi chúng
ta thiết lập được một cơ chế hoàn chỉnh, hiệu quả để thu hồi nhanh chóng
và đầy đủ tài sản tham nhũng sẽ làm thủ tiêu động cơ tham nhũng./.

BA ĐÌNH THU ẤY
(Chào mừng ngày Cách mạng Tháng Tám

và Quốc khánh 2/9)

“Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”

Lời Bác vang vọng cả non sông

Phấp phới cờ sao ngày độc lập

Mây đỉnh Trường Sơn, sóng Biển Đông

“Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”

Đoàn kết toàn dân ắt thành công

Từ nay xóa hết đời nô lệ

Đất nước tự do kết đại đồng

Ba Đình thu ấy rợp cờ bay

Lời Bác - Cha già mãi còn đây

Ấm áp bao la hồn dân tộc

Lắng trong trời biếc sắc cỏ cây!

Lê Hiếu Trung
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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. 

Như vậy, đến nay việc kiểm soát TSTN
của người có chức vụ, quyền hạn đã được
quy định đầy đủ trong pháp luật PCTN,
bước đầu tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho
việc kiểm soát TSTN, góp phần phòng ngừa
tham nhũng hiệu quả. Quy định pháp luật
kiểm soát TSTN bao gồm những nội dung
được đề cập dưới đây:

1. Nguyên tắc kiểm soát TSTN
Kiểm soát TSTN là hoạt động liên quan

đến nhiều chủ thể, để bảo đảm hiệu quả
trong công tác kiểm soát TSTN của cơ quan
có thẩm quyền cũng như bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của đối tượng kê khai cần
tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Hoạt động kiểm soát TSTN phải bảo
đảm minh bạch, khách quan, công bằng;
được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối
tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định
của pháp luật; không xâm phạm quyền tài
sản của người có nghĩa vụ kê khai;

- Mọi vi phạm của cơ quan, tổ chức,
cá nhân trong việc kiểm soát TSTN phải
được xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy
định của pháp luật. Nghiêm cấm việc sử
dụng không đúng mục đích thông tin, dữ
liệu trong kiểm soát TSTN;

- Việc thực hiện các biện pháp kiểm
soát TSTN và xử lý hành vi kê khai, giải
trình không trung thực phải căn cứ vào bản
kê khai, việc giải trình và kết luận xác minh
được thực hiện theo Luật PCTN năm 2018
và văn bản hướng dẫn thi hành.

của người có chức vụ, quyền hạn
ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập

TS. Lê Thị Hoa 
Học viện Hành chính Quốc gia

“Kiểm soát tài sản, thu
nhập (TSTN) là hoạt

động do cơ quan kiểm soát
TSTN thực hiện theo quy
định của pháp luật để biết
rõ TSTN, biến động về TSTN,
nguồn gốc của TSTN tăng
thêm của người có nghĩa vụ
kê khai nhằm phòng ngừa
tham nhũng, phục vụ công
tác cán bộ, kịp thời phát
hiện tham nhũng, ngăn
chặn hành vi tẩu tán tài sản
tham nhũng, thu hồi tài sản
tham nhũng”(1) 

K
iểm soát TSTN quy định
lần đầu tiên trong Pháp
lệnh Chống tham nhũng
năm 1998 với việc quy
định về nghĩa vụ kê khai
tài sản. Đến Luật Phòng,

chống tham nhũng năm 2005 phát triển
chế định kê khai tài sản thành chế định
minh bạch TSTN. Luật Phòng, chống
tham nhũng (PCTN) năm 2018 phát triển
thêm một bước thành chế định kiểm soát
TSTN. 

Luật PCTN năm 2018 bao gồm 10
chương với 96 Điều. Trong đó, vấn đề kiểm
soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy
định tại Mục 6 Chương II gồm 25 Điều, từ
Điều 30 đến Điều 54. Để quy định chi tiết
chế định này Chính phủ đã ban hành Nghị

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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2. Cơ quan kiểm soát TSTN
Đây là điểm mới rất quan trọng của

Luật PCTN năm 2018, lần đầu tiên hình
thành các đầu mối kiểm soát TSTN. Theo
đó cơ quan kiểm soát TSTN gồm: Thanh tra
Chính phủ, thanh tra tỉnh, bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ
quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về
công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội, Văn
phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối
cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm
toán Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền của
Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan trung
ương của các tổ chức chính trị - xã hội.

Các cơ quan kiểm soát TSTN trong
phạm vi thẩm quyền của mình thực hiện
việc kiểm soát TSTN của các đối tượng
khác nhau, cụ thể:

- 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 TSTN
thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

- 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 thẩm quyền quản lý của chính
quyền địa phương, trừ trường hợp thuộc
thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ.

- 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 của bộ, cơ quan ngang
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trừ trường
hợp thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính
phủ.

- 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.

- 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 thuộc

thẩm quyền của cơ quan giúp Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu.

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

- 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.

- 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.

Cơ quan kiểm soát TSTN có nhiệm vụ:
Quản lý, cập nhật bản kê khai TSTN 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. 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(2).

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 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;
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
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; đề nghị
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền
định giá, thẩm định giá, giám định TSTN
phục vụ việc xác minh(3).

Những 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 không những bảo
đảm hiệu quả của việc kiểm soát TSTN mà
còn bảo đảm cho việc thu hồi tài sản tham
nhũng khi người sở hữu tài sản được xác
định là tội phạm tham nhũng. Các quyền
này tạo điều kiện để cơ quan kiểm soát
TSTN có thể chủ động trong việc xác minh
và chịu trách nhiệm về quyết định đó của
mình. 

3. Kê khai TSTN
Kê khai TSTN là việc ghi rõ ràng, đầy

đủ, chính xác các loại TSTN, biến động
TSTN phải kê khai, nguồn gốc của TSTN
tăng thêm(4).

Về nghĩa vụ kê khai TSTN: Người có
nghĩa vụ kê khai phải kê khai TSTN và mọi
biến động về TSTN của mình, của vợ hoặc
chồng, con chưa thành niên một cách trung
thực.

Về người có nghĩa vụ kê khai TSTN
bao gồm: Cán bộ, công chức; sĩ quan
Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân
dân, quân nhân chuyên nghiệp; người giữ
chức vụ từ phó trưởng phòng và tương
đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp
công lập, doanh nghiệp Nhà nước; người
được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước
tại doanh nghiệp; người ứng cử đại biểu
Quốc hội, người ứng cử đại biểu hội đồng
nhân dân.

Luật PCTN năm 2018 đã mở rộng đối
tượng có nghĩa vụ kê khai đến tất cả cán
bộ, công chức, một số viên chức sự nghiệp
và cả sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp
với mục đích chủ yếu là để xác định được
nguồn gốc của TSTN, tạo cơ sở để so sánh,
đối chiếu TSTN của những người kê khai khi
có sự biến động trong năm, nhằm phòng
ngừa tham nhũng và phục vụ cho công tác
cán bộ.

Người có nghĩa vụ kê khai được quy
định cụ thể tương ứng với mỗi phương thức
kê khai. 
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- Người có nghĩa vụ kê khai lần đầu:
Người đang giữ vị trí hoặc lần đầu giữ các
vị trí là cán bộ, công chức; sĩ quan Công an
nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân,
quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức
vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở
lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập,
doanh nghiệp Nhà nước; người được cử làm
đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh
nghiệp.

- Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm:
Người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương
đương trở lên; các ngạch công chức và
chức danh chấp hành viên; điều tra viên;
kế toán viên; kiểm lâm viên; kiểm sát viên;
kiểm soát viên ngân hàng; kiểm soát viên
thị trường; kiểm toán viên; kiểm tra viên
của Đảng; kiểm tra viên hải quan; kiểm tra
viên thuế; thanh tra viên; thẩm phán;
những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên
công tác trong một số lĩnh vực; người đại
diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

- Người có nghĩa vụ kê khai bổ sung:
Người có nghĩa vụ kê khai có biến động về
TSTN trong năm có giá trị từ 300.000.000
đồng trở lên.

- Người có nghĩa vụ kê khai phục vụ
công tác cán bộ: Cán bộ, công chức; sĩ
quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội
nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; người
giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương
đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp
công lập, doanh nghiệp Nhà nước; người
được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước
tại doanh nghiệp khi dự kiến bầu, phê
chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức
vụ khác.

Về TSTN phải kê khai gồm: Quyền sử
dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài
sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình
xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ
có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có
giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; tài sản,
tài khoản ở nước ngoài. Đồng thời, phải kê
khai cả tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

Về công khai bản kê khai TSTN: Tại
Điều 39 Luật PCTN năm 2018 quy định cụ
thể về cách thức công khai các bản kê khai
TSTN của các đối tượng có nghĩa vụ kê
khai. 

Theo đó, bản kê khai của người có
nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ
quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường
xuyên làm việc. Cụ thể, bản kê khai của
người giữ chức vụ phó tổng cục trưởng và
tương đương trở lên công tác tại các cơ
quan trung ương được niêm yết tại trụ sở
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm
lãnh đạo từ cấp cục, vụ và tương đương trở
lên; bản kê khai của người giữ chức vụ từ
vụ trưởng và tương đương trở xuống được
niêm yết tại đơn vị hoặc công khai tại cuộc
họp bao gồm lãnh đạo cấp phòng trở lên
trong đơn vị, nơi không tổ chức đơn vị cấp
phòng thì tại cuộc họp toàn thể đơn vị. Bản
kê khai của những người khác được niêm
yết tại phòng, ban, đơn vị hoặc công khai
tại cuộc họp bao gồm toàn thể công chức,
viên chức thuộc phòng, ban, đơn vị; nếu
biên chế của phòng, ban, đơn vị có từ 50
người trở lên và có tổ, đội, nhóm thì công
khai trước toàn thể công chức, viên chức
thuộc tổ, đội, nhóm; bản kê khai của chủ
tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh,
ủy ban nhân dân các cấp được niêm yết tại
trụ sở hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân
hoặc công bố tại cuộc họp bao gồm toàn
thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc văn
phòng hội đồng nhân dân, văn phòng ủy
ban nhân dân. Bản kê khai của người có
nghĩa vụ kê khai thuộc sở, ngành cấp tỉnh,
phòng, ban cấp huyện được niêm yết tại trụ
sở cơ quan hoặc công khai tại cuộc họp bao
gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.
Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai
thuộc hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân
cấp xã được niêm yết tại trụ sở hội đồng
nhân dân, ủy ban nhân dân xã hoặc công
khai tại cuộc họp toàn thể cán bộ, công
chức xã.

Việc công khai bản kê khai của người
dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
được thực hiện bằng hình thức công bố tại
cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. Nội dung
công khai bao gồm bản kê khai lần đầu,
bản kê khai phục vụ việc bổ nhiệm và bản
kê khai hàng năm hoặc bản kê khai bổ
sung liền trước đó. 

Bản kê khai của người ứng cử đại biểu
Quốc hội, người ứng cử đại biểu hội đồng

nhân dân phải được công khai theo quy
định của pháp luật về bầu cử. Bản kê khai
của người dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc
hội, hội đồng nhân dân phải được công khai
với đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng
nhân dân trước khi bầu, phê chuẩn. 

Về xác minh tài sản, thu nhập
- Căn cứ xác minh TSTN: Cơ quan

kiểm soát TSTN xác minh TSTN khi có một
trong các căn cứ sau: Có dấu hiệu rõ ràng
về việc kê khai TSTN không trung thực hoặc
có biến động tăng về TSTN từ 300.000.000
đồng trở lên so với TSTN đã kê khai lần liền
trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai giải
trình không hợp lý về nguồn gốc; có tố cáo
về việc kê khai TSTN không trung thực và
đủ điều kiện thụ lý theo quy định của Luật
Tố cáo. Việc xác minh TSTN cũng xảy ra đối
với trường hợp xác minh theo kế hoạch xác
minh TSTN hằng năm đối với người có
nghĩa vụ kê khai được lựa chọn ngẫu nhiên
hoặc có yêu cầu hoặc kiến nghị của cơ
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm
quyền.

Việc lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh
các bản kê khai tài sản sẽ được thực hiện
bằng cách bốc thăm hoặc sử dụng phần
mềm máy tính. Số người được lựa chọn để
xác minh ngẫu nhiên phải đảm bảo tối
thiểu 10% số người thuộc diện kê khai
hàng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị,
trong đó có ít nhất 01 người là người đứng
đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị.

- Nội dung xác minh TSTN: Xác minh
tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê
khai và tính trung thực trong việc giải trình
về nguồn gốc của TSTN tăng thêm.

- Trình tự xác minh TSTN: Việc xác
minh TSTN được thực hiện thông qua các
bước ra quyết định xác minh TSTN và thành
lập tổ xác minh TSTN; yêu cầu người được
xác minh giải trình về TSTN của mình; tiến
hành xác minh TSTN; báo cáo kết quả xác
minh TSTN; kết luận xác minh TSTN; gửi và
công khai kết luận xác minh TSTN.

- Kết luận xác minh TSTN: Trong thời
hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo
kết quả xác minh TSTN, người ra quyết định
xác minh phải ban hành kết luận xác minh
TSTN; trường hợp phức tạp thì thời hạn có
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thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày. Người ban hành kết luận xác minh
TSTN phải chịu trách nhiệm về tính khách quan, trung thực của kết luận
xác minh.

4. Xử lý hành vi kê khai TSTN không trung thực, giải trình nguồn
gốc TSTN tăng thêm không trung thực

Việc xử lý người có nghĩa vụ kê khai đã kê khai không trung thực,
giải trình nguồn gốc TSTN tăng thêm không trung thực được thực hiện
bằng các hình thức sau: 

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân thì sẽ
bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử; người được dự kiến bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ thì không được bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến; người đã được bầu,
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ thì bị áp dụng một
trong các hình thức kỷ luật cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách
chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; người có nghĩa vụ kê khai khác nếu
kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc TSTN tăng thêm không
trung thực thì bị xử lý kỷ luật và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị
áp dụng hình thức xử lý từ cảnh cáo trở lên; nếu được quy hoạch vào
chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.
Đồng thời, Luật cũng quy định trường hợp họ chủ động xin thôi làm nhiệm
vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể được xem xét không kỷ luật(5).

5. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát TSTN
Đây là quy định mới được bổ sung tại Luật PCTN năm 2018. Việc

xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát TSTN nhằm đảm bảo cho
việc kiểm soát TSTN hiệu quả, bao gồm thông tin về bản kê khai; kết
luận xác minh TSTN và các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát
TSTN. Trách nhiệm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát
TSTN; bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc
gia về kiểm soát TSTN tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật PCTN năm
2018./.

Chú thích:
(1) Khoản 1 Điều 3 Nghị định 130/2020/NĐ - CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 về

kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
(2) Khoản 1 Điều 31 Luật PCTN năm 2018
(3) Khoản 2 Điều 31 Luật PCTN nhũng năm 2018
(4) Khoản 2 Điều 3 Nghị định 130/2020/NĐ - CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 về

kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
(5) Điều 51 Luật PCTN năm 2018
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Tiên phong trên tuyến đầu chống dịch

Chuyện cứu người chẳng quản ngày đêm

Luôn mang đến niềm tin hy vọng

Và nụ cười cho mỗi bệnh nhân

Dịch bệnh này lây lan nguy hiểm

Người thầy thuốc càng thêm gian nan

Bữa cơm giấc ngủ dường như thiếu

Bởi ca mắc mới ngày nhiều hơn

Găng tay, khẩu trang, đồ bảo hộ

Cứ luôn theo suốt ở bên mình

Nhịp tim thổn thức với tâm huyết

Cùng mọi người đẩy dịch rời xa

Các chiến sĩ khoác màu áo trắng

Cứ bộn bề với những yêu thương

Cho niềm mơ vui tươi hạnh phúc

Chấp cánh bay đến khắp mọi miền!

Đường Lang 

ÁO TRẮNG TRONG MÙA DỊCH
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C
ông tác thanh tra trong
Công an nhân dân là
hoạt động của các cơ
quan thanh tra chuyên
trách nhằm kiểm tra,
xem xét việc làm của

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cán
bộ chiến sĩ trong ngành Công an theo trình

tự, thủ tục do pháp luật quy định để kết
luận đúng sai, đánh giá ưu điểm, khuyết
điểm, phát huy nhân tố tích cực, phòng
ngừa, xử lý các vi phạm trong thực hiện
pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự, góp
phần hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước
về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã
hội.

Công tác thanh tra trong Công an nhân
dân gắn liền với hoạt động quản lý nhà
nước về an ninh, trật tự. Đây là hoạt động
luôn mang tính quyền lực Nhà nước, được
thực hiện rõ ràng về đối tượng, thời gian và
biện pháp. Việc tiến hành hoạt động thanh
tra trong Công an nhân dân được thực hiện
theo chuyên đề hoặc khi có dấu hiệu sai

vai trò của công tác thanh tra
trong Công an Nhân dân

Bàn về

Thiếu tá, TS. Nguyễn Văn Triều
Học viện Cảnh sát nhân dân

Phòng Thanh tra Công an tỉnh Tuyên Quang. Ảnh nguồn: Internet
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phạm của cơ quan, đơn vị hoặc cán bộ
chiến sĩ Công an nhân dân. Công tác này
có liên quan đến nhiều quy định pháp luật
trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân
nên được tiến hành một cách khách quan,
thận trọng.

Công tác của lực lượng Công an nhân
dân có liên quan đến nhiều chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ chiến
sĩ, của các đơn vị trong ngành Công an.
Xuất phát từ nhiệm vụ, quyền hạn của lực
lượng Công an nhân dân được quy định tại
Luật Công an nhân dân; chiến lược, mục
tiêu, nhiệm vụ công tác Công an được quy
định trong các nghị quyết của Bộ Chính trị,
cho thấy các quyết định lãnh đạo, chỉ huy
trong lực lượng Công an nhân dân không
chỉ giải quyết những công việc thuộc phạm
vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn
vị Công an nhân dân mà còn triển khai thực
hiện chủ trương, đường lối, chính sách,
pháp luật. Vì vậy, thực hiện công tác thanh
tra là một yêu cầu tất yếu để đảm bảo các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước và các quy
định của ngành Công an trong công tác bảo
vệ an ninh, trật tự được thực hiện đúng
đắn.

Từ nghiên cứu lý luận và tổng kết thực
tiễn tiến hành công tác thanh tra trong
Công an nhân dân có thể khái quát vai trò
của công tác này như sau:

Thứ nhất, công tác thanh tra trong
Công an nhân dân là một chức năng thiết
yếu của quản lý nhà nước về an ninh, trật
tự

Tổ chức thực hiện quyết định và kiểm
tra việc thực hiện quyết định của lãnh đạo
các cấp trong ngành Công an là những giai
đoạn tiếp theo của quá trình quản lý nhà
nước về an ninh, trật tự. Kiểm tra là hình
thức tác động có hướng đích nhằm quan
sát cả hệ thống để phát hiện những sai lệch
so với yêu cầu đề ra, tìm ra nguyên nhân
và từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp đảm
bảo để các cơ quan, đơn vị đạt được mục
đích trong công tác bảo vệ an ninh quốc

gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Việc
tìm ra và áp dụng các giải pháp phù hợp
phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu
tố thuộc về chất lượng và hiệu quả của hoạt
động thanh tra trong Công an nhân dân.
Trong một phạm vi, chừng mực nhất định
nào đó, hoạt động kiểm tra theo nghĩa
thông thường có thể đưa lại những thông
tin cần thiết, đáp ứng được yêu cầu của
việc tìm ra giải pháp phù hợp. Nhưng ở một
cấp độ cao hơn của công tác quản lý nhà
nước về an ninh, trật tự, hoạt động kiểm tra
theo nghĩa thông thường chưa đáp ứng
được yêu cầu của việc tìm giải pháp phù
hợp đó. Thực tiễn điều hành, quản lý nói
chung và quản lý nhà nước về an ninh, trật
tự nói riêng đòi hỏi trong nhiều trường hợp
phải có một phương thức kiểm tra khác với
nghĩa kiểm tra thông thường. Phương thức
kiểm tra này không chỉ dừng lại ở chỗ phát
hiện vi phạm của đối tượng bị quản lý so
với yêu cầu đề ra mà còn phải tìm ra những
nguyên nhân chủ quan, khách quan của vi
phạm đó. Nếu có yếu tố trách nhiệm thì
phải chỉ rõ trách nhiệm đó thuộc về cơ
quan, đơn vị, cá nhân cán bộ, chiến sĩ nào?
Chính từ việc tìm nguyên nhân và quy trách
nhiệm cùng những yếu tố khác đã làm nảy
sinh những yêu cầu mới đối với chính hoạt
động kiểm tra như phải thu thập và xử lý
dữ liệu, số liệu nhiều hơn, phức tạp hơn;
nhận xét và đánh giá, phân tích tổng hợp
nguyên nhân; xử lý và kiến nghị xử lý các
đối tượng sai phạm... loại hình kiểm tra như
vậy chính là công tác thanh tra.

Thực chất công tác thanh tra trong
Công an nhân dân là một phương thức của
kiểm tra, là chức năng của hoạt động quản
lý, là công cụ của người lãnh đạo trong chỉ
đạo, điều hành công việc. Trong quá trình
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về
an ninh, trật tự, các cơ quan quản lý nhà
nước về an ninh, trật tự nhất thiết phải tiến
hành công tác thanh tra đối với việc thực
hiện các quyết định mà mình đã ban hành.
Công tác này giúp kiểm soát sự nghiêm
minh trong quá trình thực hiện quyết định
của lãnh đạo, đề cao vai trò, trách nhiệm
của mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi đơn vị, địa
phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an

ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã
hội. Chính vì vậy công tác thanh tra trong
Công an nhân dân được xác định là chức
năng thiết yếu của quản lý nhà nước về an
ninh, trật tự. 

Thứ hai, công tác thanh tra trong
Công an nhân dân góp phần nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an
ninh, trật tự

Thực chất của hoạt động thanh tra là
tiến hành kiểm điểm, đánh giá toàn bộ các
mặt công tác trong phạm vi thanh tra đã
diễn ra. Qua đó, rút ra những ưu điểm cũng
như những hạn chế, thiếu sót cần phải
khắc phục. Trên cơ sở chỉ ra một cách có
hệ thống những vấn đề trên, các cơ quan,
đơn vị có điều kiện để đánh giá một cách
tổng thể về các nguyên nhân, điều kiện dẫn
đến kết quả đã đạt được. Kết quả tiến hành
công tác thanh tra còn là cơ sở đề xuất
những kiến nghị khắc phục những sơ hở,
thiếu sót trong công tác của các cơ quan,
đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân
dân. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị có biện pháp
điều chỉnh việc phân công chức năng,
nhiệm vụ quyền hạn cho các đơn vị, địa
phương, cho cán bộ, chiến sĩ; điều chỉnh
các quyết định, chương trình, kế hoạch
công tác cho phù hợp với thực tiễn bảo đảm
an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn
xã hội. Với ý nghĩa đó công tác thanh tra
trong Công an nhân dân thực chất đã góp
phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước
về an ninh, trật tự.

Thứ ba, công tác thanh tra trong Công
an nhân dân là một phương thức bảo đảm
pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh
phòng, chống tội phạm

Một trong những nguyên tắc cơ bản
trong hoạt động của hệ thống chính trị và
bộ máy nhà nước ta là nguyên tắc pháp chế
xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc pháp chế thể
hiện ở việc chấp hành pháp luật cả từ phía
các cơ quan, đơn vị và từ phía các cán bộ
chiến sĩ là đối tượng chịu sự quản lý của
Nhà nước. Về phía các cơ quan công an,
nguyên tắc pháp chế thể hiện ở việc cán bộ
chiến sĩ Công an nhân dân thực thi đúng
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chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình
mà pháp luật đã quy định. Ngay trong
hoạt động ban hành các quyết định của
lãnh đạo các cấp trong ngành Công an,
các văn bản quản lý, nguyên tắc pháp chế
cũng được thể hiện ở việc văn bản của cơ
quan cấp dưới phải phù hợp với các quy
định trong các văn bản của cơ quan cấp
trên, văn bản có hiệu lực thấp hơn phải
nhằm triển khai thực hiện những văn bản
có hiệu lực cao hơn để đảm bảo sự thống
nhất cao trong công tác chiến đấu của lực
lượng Công an nhân dân. Về phía các đối
tượng quản lý, mọi cán bộ chiến sĩ, đơn vị
Công an có những quyền hạn được pháp
luật quy định, nhưng cũng có những nghĩa
vụ phải thực hiện theo hệ thống các quy
định đó. Pháp chế đòi hỏi tất cả những
quy định đó đều phải được tuân thủ một
cách tuyệt đối.

Với tư cách là một chức năng của
quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, công
tác thanh tra trong Công an nhân dân chính
là hoạt động xem xét việc làm của các đơn
vị, địa phương, của cán bộ chiến sĩ có thực
hiện đúng chính sách, pháp luật hay không.
Nếu đơn vị, cá nhân cán bộ chiến sĩ Công
an nhân dân làm sai hoặc làm chậm thì
hướng dẫn sửa chữa và thực hiện đúng quy
định. Mục đích của công tác thanh tra trong
Công an nhân dân là phát hiện, phát huy
những nhân tố tích cực, phòng ngừa, xử lý
những vi phạm, bảo đảm để các đơn vị, địa
phương và cán bộ chiến sĩ tuân thủ và chấp
hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của
pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự. Thông
qua công tác thanh tra trong Công an nhân
dân, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp
luật giúp các đơn vị, địa phương, cán bộ
chiến sĩ Công an nhân dân hiểu đúng và
chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và đó
cũng là một trong những hoạt động bảo
đảm tăng cường pháp chế. 

Thứ tư, công tác thanh tra trong Công
an nhân dân là một biện pháp phòng
ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi vi
phạm pháp luật trong bảo vệ an ninh, trật
tự

Điều 2, Luật Thanh tra 2010 quy định
“Mục đích công tác thanh tra nhằm phát
hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách,
pháp luật để kiến nghị với cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục;
phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi
phạm pháp luật”. Tính phòng ngừa của
công tác thanh tra trong Công an nhân dân
đối với các hành vi vi phạm pháp luật được
thể hiện ở những khía cạnh sau:

Mục đích hoạt động thanh tra nhằm
phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính
sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc
phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành
vi vi phạm pháp luật của các đơn vị, địa
phương, của cán bộ chiến sĩ trong công tác
bảo vệ an ninh, trật tự.

Công tác thanh tra trong Công an nhân
dân cùng với các phương thức kiểm tra,
giám sát luôn luôn là hiện thân của kỷ
cương pháp luật. Chỉ riêng sự hiện diện của
các cơ quan thanh tra Công an nhân dân
đã là một sự nhắc nhở thường xuyên đối với
tất cả các đơn vị, cán bộ chiến sĩ là đối
tượng thanh tra phải tuân thủ pháp luật từ
đó hạn chế sự vi phạm pháp luật. Đồng thời
qua công tác thanh tra giúp đỡ, hướng dẫn
các đơn vị, cán bộ chiến sĩ thực hiện đúng
các quy định của pháp luật có liên quan
đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Công tác thanh tra trong Công an nhân
dân là cách thức phân tích sâu sắc, đầy đủ
nhất các nguyên nhân, động cơ, mục đích,
tính chất, mức độ của một hành vi vi phạm
của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân
trong khi thi hành công vụ. Các kiến nghị,
yêu cầu được đưa ra từ công tác thanh tra
trong Công an nhân dân không chỉ hướng
vào việc phát hiện, xử lý hành vi vi phạm
pháp luật mà còn có tác dụng khắc phục
các kẽ hở của chính sách, pháp luật, ngăn
ngừa những vi phạm pháp luật tương tự
của các cơ quan, đơn vị và cán bộ chiến sĩ
xảy ra ở một nơi khác hoặc vào một thời
điểm khác.

Công tác thanh tra trong Công an nhân
dân dù được tiến hành dưới hình thức nào

cũng luôn có tính định hướng và tính xây
dựng. Vai trò phòng ngừa của công tác
thanh tra trong Công an nhân dân được đề
cập ở đây là vai trò phòng ngừa mang tính
chủ động. Trong rất nhiều trường hợp, qua
công tác thanh tra trong Công an nhân dân
có thể dự báo được một hành vi vi phạm
pháp luật có thể xảy ra trong tương lai nếu
không có sự chấn chỉnh, định hướng lại cho
các đối tượng một cách kịp thời.

Công tác thanh tra trong Công an nhân
dân góp phần tăng cường pháp chế, nâng
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về
an ninh, trật tự và ngăn ngừa, phát hiện,
xử lý những hành vi vi phạm pháp luật cũng
chính là góp phần phát huy dân chủ xã hội
chủ nghĩa trong trong công tác bảo vệ an
ninh, trật tự.

Như vậy, công tác thanh tra trong
Công an nhân dân có vai trò to lớn trong
hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật
tự. Đây là một hoạt động mang tính tất yếu
mà lãnh đạo các cấp trong ngành Công an
phải chú trọng để nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác của các đơn vị, địa phương
và cán bộ chiến sĩ cấp dưới. Trong tình hình
hiện nay, công tác bảo vệ an ninh, trật tự
đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, có
nhiều yếu tố tác động có thể làm ảnh hưởng
đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán
bộ chiến sĩ Công an nhân dân. Chính vì vậy,
cần phải có định hướng coi trọng công tác
này với các bước đi phù hợp để vai trò công
tác thanh tra trong Công an nhân dân
không ngừng được phát huy./.
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K
hi bàn về công tác chính
trị, tư tưởng, Chủ tịch Hồ
Chí Minh từng khẳng định:
“Công tác lãnh đạo tư
tưởng là quan trọng nhất.
Trong Đảng và ngoài Đảng

có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm
vụ mới, thì tư tưởng mới thống nhất, tư
tưởng thống nhất thì hành động mới thống
nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ
trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư
tưởng thống nhất và hành động thống nhất

thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy
khó khăn phức tạp, ta cũng nhất định
thắng lợi”(1). Đồng thời, Người cũng đã chỉ
dạy: “Tư tưởng đúng thì hành động mới
khỏi sai lạc và mới làm tròn nhiệm vụ
cách mạng được... Có đạo đức cách mạng
thì mới hy sinh tận tụy với cách mạng... Có
tin tưởng thì lúc ra thực hành mới vững
chắc hăng hái, lúc gặp khó khăn mới kiên
quyết, hy sinh”(2). Quán triệt tư tưởng của
Người, những năm qua, Đảng ta đặc biệt
quan tâm đến công tác giáo dục chính trị,

tư tưởng, chăm lo xây dựng bản lĩnh chính
trị và giáo dục đạo đức cách mạng cho đội
ngũ cán bộ, đảng viên. 

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong
thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống
tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo
trong Công an nhân dân (CAND), đội ngũ
cán bộ thanh tra CAND luôn nêu cao tinh
thần gương mẫu, xung kích, sáng tạo,
không ngừng rèn luyện, tu dưỡng về phẩm
chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị
vững vàng, trình độ, năng lực công tác,

cho cán bộ thanh tra Công an nhân dân
trước sự tác động của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Hàn Anh Tuấn
Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Thị Hoàng Yến
Học viện Chính trị Công an nhân dân 

Chi bộ Thanh tra Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
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hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng,
Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần
quan trọng vào công tác xây dựng lực lượng
Thanh tra CAND trong sạch, vững mạnh.
Đáng chú ý, trong năm 2020, Thanh tra Bộ
Công an đã chủ động nắm tình hình quản
lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công
an các đơn vị, địa phương; chỉ đạo, hướng
dẫn nâng cao hiệu quả công tác tiếp công
dân; đồng thời trực tiếp tiếp nhận, xử lý kịp
thời số lượng lớn đơn thư khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh của Nhân dân đảm bảo
pháp luật; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố
cáo đạt 92,5%, tăng 1,86 % so với cùng
kỳ năm 2019. Nổi bật, trong giai đoạn từ
năm 2013 đến năm 2020, có hơn 12.000
lượt cán bộ, chiến sĩ Công an liêm khiết
không nhận hối lộ trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ(3). Có được những thành tích đáng
tự hào đó, trước hết phải khẳng định, lực
lượng Thanh tra CAND luôn được Đảng, Nhà
nước, Đảng ủy công an Trung ương và lãnh
đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo sát sao
cả về tổ chức, hoạt động, chế độ, chính
sách và các điều kiện đảm bảo; đồng thời
Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an
luôn coi trọng và làm tốt công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; tập
thể Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ và cấp
ủy, lãnh đạo các phòng luôn gương mẫu, đi
đầu trong công tác, là tấm gương sáng để
cán bộ, chiến sĩ noi theo. 

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán
bộ thanh tra, trong đó có cả cán bộ lãnh
đạo, chỉ huy bản lĩnh chính trị chưa thực
sự vững vàng, phai nhạt lý tưởng cách
mạng, suy thoái về đạo đức, lối sống. Đặc
biệt, trong bối cảnh của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư đã và đang có những
thời cơ cũng như thách thức đặt ra đối với
sự phát triển của đất nước, của từng cá
nhân, cộng đồng, xã hội, các cấp, các
ngành.... Lợi dụng các thành tựu khoa học,
công nghệ, sự phát triển của Internet,
phương tiện truyền thông đại chúng, mạng
xã hội, các thế lực thù địch, phản động ráo
riết hoạt động nhằm chống phá, xuyên tạc,
công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Vì vậy, định hướng, giáo dục chính trị, tư
tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nói chung và cán

bộ thanh tra CAND nói riêng trong điều kiện
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ
tư phải đi trước một bước, đi cùng và ở vị
trí hàng đầu của công tác xây dựng Đảng,
nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí
và hành động trong toàn lực lượng Thanh
tra.

Có thể thấy rằng, những năm qua,
Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ
Công an và công an các đơn vị, địa phương,
trực tiếp là Thanh tra Bộ Công an đã luôn
quan tâm đến công tác giáo dục chính trị
tư tưởng, coi đây là nội dung trọng tâm
hàng đầu trong công tác xây dựng lực lượng
Thanh tra cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,
từng bước hiện đại. Thanh tra CAND đã chủ
động xây dựng các kế hoạch cụ thể hóa các
nội dung chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch chỉ
đạo của cấp trên cho sát với nhiệm vụ của
đơn vị. Tổ chức cho cán bộ tham gia các
lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao
nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự,
xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND
trong từng thời kỳ. Thông qua các buổi họp,
đọc báo, giao ban đầu giờ làm việc hằng
ngày để cung cấp các thông tin, định hướng
tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ luôn tin tưởng
vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức
cảnh giác trước âm mưu, hoạt động “diễn
biến hòa bình” của các thế lực thù địch,
phản động chống phá cách mạng Việt Nam;
âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động
của các loại tội phạm. Đặc biệt, thanh tra
công an các đơn vị, địa phương luôn coi
trọng công tác giáo dục truyền thống, phẩm
chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, rèn
luyện cho họ có phẩm chất đạo đức tốt với
các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí
công, vô tư trong công việc, gắn bó mật
thiết với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.
Qua đó, làm cho mỗi cán bộ nhận thức đầy
đủ hơn về tính chất cam go quyết liệt trong
cuộc chiến với tham nhũng; xác định rõ thái
độ, trách nhiệm bản thân không quản ngại
khó khăn, vất vả, nguy hiểm; giữ vững bản
lĩnh người Công an cách mạng, không bị
cám dỗ bởi lợi ích kinh tế tầm thường, sẵn
sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong
bất kỳ tình huống nào; phải rèn luyện cho

mình có “một trái tim nóng, một cái đầu
lạnh và đôi bàn tay sạch”. 

Bên cạnh những kết quả đạt được,
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho
cán bộ thanh tra CAND thời gian qua vẫn
còn một số hạn chế nhất định: (1) Cấp ủy,
lãnh đạo một số đơn vị thanh tra trong
CAND chưa xác định rõ vị trí, tầm quan
trọng của công tác giáo dục chính trị, tư
tưởng, còn có biểu hiện coi nhẹ, giao khoán
cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị nên
chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
nghiêm túc, có hiệu quả; (2) Trong dự báo,
đánh giá, nhận định và giải quyết tư tưởng
có biểu hiện thiếu chủ động, nhạy bén,
chưa thực sự bám sát tình hình và diễn
biến tư tưởng cán bộ thanh tra, nhất là
những thời điểm nhạy cảm, phức tạp, có
lúc, có nơi còn chủ quan, đơn giản, giải
quyết thiếu kiên quyết, kịp thời, thiếu nhạy
bén, thiếu chiều sâu; (3) Nội dung công tác
giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số công
an đơn vị, địa phương chưa gắn với thực
tiễn công tác, chưa thực sự đổi mới, sáng
tạo; (4) Hình thức, phương pháp giáo dục
chính trị, tư tưởng có đổi mới nhưng vẫn
còn thiếu hấp dẫn; (5) Đội ngũ cán bộ
chuyên trách làm công tác giáo dục chính
trị, tư tưởng còn thiếu, năng lực chuyên
môn còn chưa ngang tầm với yêu cầu
nhiệm vụ, chưa có nhiều chuyên gia giỏi
trên lĩnh vực công tác giáo dục chính trị, tư
tưởng…

Thời gian tới, trước sự tác động mạnh
mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ tư, đặc biệt là những yêu cầu, nhiệm
vụ nặng nề, khó khăn, phức tạp của công
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, để
nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính
trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nói chung,
cán bộ thanh tra CAND nói riêng, góp phần
phòng ngừa vi phạm kỷ luật công tác và
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,
cần tập trung thực hiện một số nội dung
chủ yếu sau đây:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ
đạo của các cấp uỷ Đảng và thủ trưởng
công an các cấp đối với công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng cho cán bộ thanh tra
trong CAND. Đây là một trong những nội
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dung quan trọng hàng đầu của các cấp ủy,
lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương,
bảo đảm công tác giáo dục chính trị, tư
tưởng luôn đúng chủ trương, đường lối của
Đảng, thể hiện rõ vị trí, vai trò tiên phong,
đi đầu trong định hướng nhận thức và hành
động cho mỗi cán bộ thanh tra. Hằng năm,
cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa
phương phải lập chương trình, kế hoạch,
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá
nhân mỗi đồng chí trong cấp ủy và đảng
viên; ban hành quy chế, quy trình và trực
tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công
tác giáo dục chính trị, tư tưởng của mỗi đơn
vị trực thuộc. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải
bám sát và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ
chính trị của đơn vị, tập trung làm chuyển
biến về nhận thức và hành động, củng cố
niềm tin, khơi dậy niềm tự hào và ý chí
phấn đấu vươn lên của cán bộ thanh tra
trong thực hiện các nhiệm vụ công tác được
giao và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo
đức lối sống.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức và
phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng.
Nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng cần
tập trung tuyên truyền, giáo dục làm cho
cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, những
nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ an ninh
quốc gia; truyền thống cách mạng, truyền
thống của Đảng, của dân tộc, của lực
lượng CAND và truyền thống hơn 50 năm
xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực
lượng Thanh tra CAND. Bên cạnh đó, phải
luôn gắn nội dung giáo dục, chính trị tư
tưởng với việc thực hiện nhiệm vụ đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và xây dựng lực lượng
Thanh tra CAND trong sạch, vững mạnh.
Nâng cao chất lượng các hình thức,
phương pháp tổ chức giáo dục chính trị, tư
tưởng tại các cơ quan thanh tra trong
CAND như: Học tập chính trị; sinh hoạt
chính trị, tư tưởng; nghiên cứu chuyên đề;
thông báo chính trị - thời sự, đọc báo, xem
truyền hình; thông qua thực hiện các
phong trào thi đua, cuộc vận động, kỷ niệm
các ngày lễ lớn, ngày truyền thống, hoạt

động văn hóa, văn nghệ và các thiết chế
văn hóa, thiết chế dân chủ trong CAND.
Cần tránh khuynh hướng giáo dục, thuyết
giáo một chiều, lý luận suông; cần coi
trọng tính hiệu quả, thực chất.

Ba là, tăng cường công tác nắm tình
hình, diễn biến tư tưởng và kịp thời giải
quyết những bức xúc, vướng mắc về tư
tưởng của cán bộ thanh tra CAND. Công tác
nắm, đánh giá tình hình cán bộ là một trong
những nhiệm vụ quan trọng của công tác
giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho cấp
ủy Đảng, lãnh đạo công an các cấp kịp thời
thu thập những thông tin phản ánh về tình
hình tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống
của cán bộ, làm cơ sở cho việc đề ra những
chủ trương, biện pháp công tác xây dựng
lực lượng Thanh tra CAND cho phù hợp, sát
với tình hình thực tiễn. Chú trọng hơn nữa
chất lượng, hiệu quả công tác nắm, đánh
giá và giải quyết tình hình tư tưởng của đội
ngũ cán bộ thanh tra từ nhiều nguồn, bằng
nhiều hình thức, thông qua việc thực hiện
nhiệm vụ công tác được giao, thông qua
sinh hoạt Đảng, chuyên môn, đoàn thể; trao
đổi, tọa đàm, đối thoại, gặp gỡ trực tiếp,
phản ánh tình hình tư tưởng, trên cơ sở đó
có những nội dung, phương pháp, hình thức
tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư
tưởng phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặt ra. Gắn
chặt công tác nắm, giải quyết tình hình tư
tưởng của cán bộ với việc thực hiện các
mặt công tác, nhất là công tác quản lý cán
bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với
cán bộ thanh tra CAND.

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có
hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
(khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh. Trong chương trình công tác hàng
năm, phải xác định những công việc cụ thể
nhằm gắn kết chặt chẽ giữa công tác giáo
dục chính trị, tư tưởng với các mặt công tác
khác của đơn vị, đồng thời lựa chọn một số
vấn đề cấp thiết về công tác chính trị, tư
tưởng để tập trung chỉ đạo, thực hiện có
chất lượng hiệu quả. Thực hiện tốt công tác
tuyên truyền, nêu gương người tốt, kịp thời
tuyên dương, khen thưởng những tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong công

tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí để
khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ học tập
làm theo. Cùng với đó, phải tiếp tục duy trì,
thực hiện có hiệu quả việc thực hiện các
phong trào thi đua yêu nước, “Vì an ninh Tổ
quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực
hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Công an nhân
dân vì nước quên thân, vì Nhân dân phục
vụ”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách
người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân
văn, vì Nhân dân phục vụ”...

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ
chuyên trách làm công tác giáo dục chính
trị, tư tưởng trong CAND đủ phẩm chất, uy
tín, năng lực và ngang tầm nhiệm vụ. Sinh
thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Cán
bộ là cái gốc của mọi công việc”, “mọi việc
thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt
hay kém”. Vì vậy, để làm tốt công tác giáo
dục chính trị, tư tưởng thì trước hết phải xây
dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình
độ mọi mặt cho họ; quan tâm đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm
bảo về chất lượng, có lập trường tư tưởng
vững vàng, có trình độ chính trị và kiến thức
chuyên môn cơ bản, có kinh nghiệm hoạt
động thực tiễn và nghiệp vụ công tác giáo
dục chính trị, tư tưởng. Kịp thời thay thế,
điều chuyển những cán bộ không đủ năng
lực, tiêu chuẩn, uy tín giảm sút ra khỏi các
cơ quan chuyên trách công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng. Tăng cường kỷ luật, kỷ
cương, nâng cao sức chiến đấu của đội ngũ
cán bộ chuyên trách làm công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng trong các cơ quan Thanh
tra CAND theo tinh thần xây dựng lực lượng
vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,
từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành
với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân./.
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giá chính xác những mặt làm đúng, những
mặt làm sai trong việc chấp hành nghị
quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, nhiệm
vụ, kế hoạch của Nhà nước. Chỉ thị này
cũng yêu cầu “lãnh đạo các cấp ủy
Đảng, các đồng chí lãnh đạo chính quyền
các cấp cần nhận rõ các tổ chức thanh tra
là công cụ đắc lực của Đảng, của chính
quyền trong việc kiểm tra, thanh tra sự
chấp hành đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật, nhiệm vụ, kế
hoạch của Nhà nước. Qua đó, nắm sát tình
hình, đánh giá đúng phẩm chất và năng lực
đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, cán
bộ, nhân viên Nhà nước”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ
thanh tra là “tai mắt của trên, là người bạn
của dưới”. Tư tưởng, quan điểm này của
Người đã được thể hiện rõ ràng và sinh
động trong nhiều chỉ thị, nghị quyết của
Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước. Chỉ
thị số 50/CT-TW ngày 4/7/1962 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng về tăng cường công
tác kiểm tra việc chấp hành các nghị quyết,
chỉ thị của Đảng và Chính phủ đã khẳng
định: Tổ chức thanh tra chuyên nghiệp là
tai mắt của cơ quan lãnh đạo các cấp, nó
có trách nhiệm giữ gìn dân chủ kỷ luật Nhà
nước, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
của lực lượng thanh tra chuyên ngành
Công an nhân dân

8 giải pháp

Đ
ảng, Nhà nước ta xác
định thanh tra là công
tác quan trọng, có tính
chất thường xuyên của
các cơ quan lãnh đạo,
quản lý. Thanh tra là

chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý,
phục vụ thiết thực sự lãnh đạo của Đảng,
sự quản lý của Nhà nước, bảo đảm cho
các chủ trương, chính sách, pháp luật của
Đảng và Nhà nước được thi hành nghiêm
chỉnh.

Nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng đều
khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của
công tác thanh tra đối với sự lãnh đạo của
Đảng và quản lý của Nhà nước. Năm 1970,
Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số
176/CT-TW về tăng cường công tác kiểm
tra, kiểm sát, thanh tra và giải quyết khiếu
nại, tố cáo, trong đó nhấn mạnh vai trò
quan trọng của thanh tra là góp phần “bảo
đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách
của Đảng và pháp luật của Nhà nước được
chấp hành nghiêm chỉnh; bảo vệ sự đoàn
kết thống nhất, dân chủ và kỷ luật trong
Đảng, trong cơ quan của Nhà nước; tăng
cường mối liên hệ giữa Đảng, chính quyền
và quần chúng”.

Tiếp đó, Chỉ thị số 38/CT-TW ngày
20/2/1984 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
xác định: Mục đích của thanh tra là đánh

Trung tá Lê Mạnh Cường

Một Hội thảo về công tác thanh tra chuyên ngành lực lượng Công an. Ảnh: CAND
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các chủ trương, chính sách của Đảng và
Chính phủ. Trong bài nói chuyện tại Hội nghị
cán bộ thanh tra toàn miền Bắc năm 1960,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Các ban
thanh tra phải chú ý kiểm tra chống lãng
phí, tham ô, chẳng những cần báo cáo với
Trung ương và Chính phủ giải quyết mà còn
phải giúp các cấp lãnh đạo địa phương tìm
ra được những biện pháp để tích cực chống
lãng phí, tham ô”.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ IX cũng đã nêu rõ một trong những biện
pháp đẩy mạnh chống tham nhũng là
“thanh tra, kiểm tra, kiểm kê, kiểm soát
bảo đảm tính minh bạch trong việc sử dụng
ngân sách nhà nước, tài sản công, tài chính
Đảng, đoàn thể, tài chính các doanh nghiệp
nhà nước, các quỹ do Nhân dân đóng góp
và do nước ngoài tài trợ”.

Theo quan điểm của Đảng, Nhà nước
và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp ủy Đảng và
chính quyền các cấp phải thanh tra, kiểm
tra và lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra.
Quán triệt và thực hiện tư tưởng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị
của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi đề
cập công tác thanh tra, đã luôn xác định rõ
trách nhiệm của cấp ủy Đảng và chính
quyền các cấp đối với lĩnh vực công tác
quan trọng này. Báo cáo chính trị tại Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
đã chỉ rõ “tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra,
truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm,
xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham
nhũng, lãng phí; kiên quyết thu hồi tài sản
tham nhũng, xử lý nghiêm những cán bộ
nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho
người dân, doanh nghiệp. Từng bước mở
rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra
khu vực ngoài Nhà nước, mở rộng và nâng
cao hiệu quả hợp tác quốc tế, chống tham
nhũng”.

Căn cứ vào Luật Thanh tra năm 2010;
Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày

13/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ
chức và hoạt động thanh tra Công an nhân
dân (CAND); Thông tư số 06/2015/TT-BCA
ngày 14/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an
quy định quy trình tiến hành một cuộc
thanh tra chuyên ngành của lực lượng
CAND và thực tiễn công tác thanh tra
chuyên ngành từ năm 2015 đến nay, cơ
quan Thanh tra Bộ Công an đã triển khai
59 cuộc thanh tra chuyên ngành, thuộc các
lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước; thi hành
án hình sự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và
công cụ hỗ trợ; công an xã; nhập cảnh, xuất
cảnh, cư trú của người nước ngoài; phòng
chống ma túy; phòng cháy chữa cháy; quản
lý cư trú... đồng thời kiến nghị với cấp có
thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế,
chính sách, pháp luật nhằm khắc phục
những khuyết điểm, sơ hở trong công tác
quản lý, góp phần phát triển kinh tế và lập
lại trật tự, kỷ cương xã hội.

Thực tế kết quả thanh tra chuyên
ngành trong những năm qua được đánh giá
đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn còn
một số hạn chế như: Số vụ, việc chuyển cơ
quan điều tra xử lý hình sự không có; tỷ lệ
thu hồi tiền, tài sản qua thanh tra vẫn còn
thấp; việc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức,
cá nhân vi phạm pháp luật còn hạn chế.
Điều này xuất phát từ một số khó khăn, mà
trước hết là do đối tượng của hoạt động
thanh tra chuyên ngành rất rộng vì vậy,
trong quan hệ phối hợp giữa các lực lượng
tham gia chưa có sự thống nhất về thời
điểm, thời gian, phương pháp tiến hành.

Bên cạnh đó, với đặc thù của hoạt
động thanh tra chuyên ngành phải tiến
hành nhanh chóng và đặc biệt là trong
nhiều tình huống phải xử lý ngay các hành
vi vi phạm pháp luật, nhưng thời gian qua
lực lượng Thanh tra CAND chưa tiến hành
thanh tra độc lập và xử lý các hành vi vi
phạm pháp luật. Các quy định về hoạt động
thanh tra thường xuyên trong CAND hiện
nay cũng chưa có. Quá trình thanh tra
chuyên ngành (đoàn liên ngành) vẫn còn

phụ thuộc quá lớn vào các ngành chuyên
môn kỹ thuật, trong khi đó lực lượng thanh
tra chuyên ngành CAND vẫn còn mỏng,
chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức về
các lĩnh vực tài chính, chuyên môn kỹ thuật
còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu
này. Một số thanh tra công an các tỉnh vẫn
còn chưa chủ động trong việc tiến hành
thanh tra, còn trông chờ vào kế hoạch của
Bộ Công an hàng năm; điều này làm mất
đi tính chủ động và tự chịu trách nhiệm đối
với công tác thanh tra; nhiều lĩnh vực thanh
tra chuyên ngành chưa được thanh tra.

Ngoài ra, hiện nay, một số nội dung
báo cáo kết quả thanh tra còn dàn trải,
chưa nêu bật được tính chất, mức độ sai
phạm và trách nhiệm của cá nhân có liên
quan. Đa số dự thảo kết luận thanh tra do
trưởng đoàn thanh tra xây dựng không khác
nhiều so với báo cáo kết quả thanh tra; việc
kiến nghị xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ
chức, cá nhân có liên quan trong một số
trường hợp vẫn chưa rõ ràng, cụ thể, làm
ảnh hưởng đến hiệu lực thanh tra.

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh
tra chuyên ngành CAND, tác giả đề xuất
một số giải pháp sau:

Thứ nhất, thường xuyên quan tâm, đẩy
mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về thanh tra trên các phương tiện thông tin
đại chúng, chú trọng việc nâng cao nhận
thức về công tác thanh tra đảm bảo thực
hiện đúng quy định của pháp luật về thanh
tra.

Thứ hai, cần tạo điều kiện và quan
tâm đến chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối
với cán bộ làm công tác thanh tra, để học
tập nâng cao trình độ… đáp ứng tốt yêu
cầu quản lý nhà nước về công tác thanh
tra, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ
gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực
lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Việc
bố trí cán bộ làm công tác thanh tra phải
ổn định, lâu dài, tránh thường xuyên thay
đổi. Chú trọng việc thực hiện kinh phí hoạt
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động thường xuyên, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác thanh tra chuyên
trách và kiêm nhiệm.

Thứ ba, nội dung thanh tra phải có trọng tâm, tập trung vào các lĩnh vực quan
trọng, dễ xảy ra các hiện tượng tiêu cực, vi phạm, như quản lý an ninh kinh tế, quản
lý xuất nhập cảnh; quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia có liên
quan đến an ninh trật tự... Bên cạnh việc thanh tra theo kế hoạch phải chủ động
nắm tình hình dư luận phản ánh để nghiên cứu, đề xuất và tiến hành các cuộc thanh
tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, từ đó kịp thời phát hiện, xử lý các
hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng.

Thứ tư, nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra đảm bảo tính chính xác,
đúng quy định pháp luật và khách quan, kịp thời, nghiêm minh, nhưng cũng phải
bảo đảm phù hợp với thực tiễn và có tính 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 thanh tra 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.

Đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật
hình sự thì phải kịp thời phối hợp với cơ quan công an và viện kiểm sát nhân dân
để đánh giá, làm thủ tục chuyển hồ sơ ngay cho cơ quan điều tra làm rõ.

Thứ năm, quan tâm nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ
thanh tra chuyên ngành, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là về kỹ
năng tác nghiệp thanh tra, kỹ năng tham mưu kết luận và kiến nghị xử lý vi phạm
được phát hiện qua thanh tra. Chú trọng việc giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao
đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ thanh tra; xây dựng người cán bộ thanh tra
có đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Khi phát hiện cán bộ thanh tra
có biểu hiện vi phạm nguyên tắc trong hoạt động thanh tra cần có biện pháp chấn
chỉnh kịp thời, nếu vi phạm pháp luật thì phải xử lý nghiêm.

Thứ sáu, đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh
tra chuyên ngành, trong đó cần đánh giá, khảo sát, nghiên cứu sâu sắc các nhiệm
vụ quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp và tình hình
dư luận, những vấn đề bức xúc trong xã hội đang nổi lên, từ đó xác định rõ vấn đề,
nội dung phải thanh tra.

Thứ bảy, bổ sung điều chỉnh kịp thời các nội dung chưa cụ thể như quy định về
thẩm quyền xử phạt hành chính của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh
tra chuyên ngành CAND trong Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định
167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội;
phòng cháy chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình.

Thứ tám, tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong
thực hiện thanh tra chuyên ngành làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc điều
chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót, phát huy ưu điểm, nâng cao hiệu quả trong
thanh tra chuyên ngành và kiểm tra thực hiện kết luận sau thanh tra./.

Mùa thu về trên đảo

Cũng bốn bề sóng reo

Như là từng câu hát

Cùng ngân nga bổng trầm...

Nắng mơ màng buông tỏa

Tựa như là bức tranh

Cánh hải âu chao lượn

Thêu dệt từng câu thơ…

Con tàu thong dong lướt

Đang chở những ước mơ

Miền biên cương Tổ quốc

Mùa thu về trong veo…

Đảo xanh như màu ngọc

Cho tình thêm vấn vương

Gió chuyển mùa xao xuyến

Như những khúc tình ca…

Hạ Vy

MÙA THU Ở ĐẢO XA
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T
hời gian qua, công tác đối
ngoại của Thanh tra Chính
phủ (TTCP) chịu ảnh
hưởng đáng kể do đại dịch
COVID-19 diễn ra trên
toàn cầu. Mặc dù có

những hạn chế nhất định do các đối tác
hiện vẫn đang trong quá trình kiểm soát
dịch bệnh hoặc phục hồi kinh tế - xã hội
sau dịch, tuy nhiên, việc chuyển đổi sang
phương thức hợp tác trực tuyến đã được
thực hiện có hiệu quả và kịp thời, góp phần

đảm bảo nhiệm vụ chính trị của TTCP,
ngành Thanh tra, đồng thời, tăng cường vai
trò, vị thế đối ngoại của Việt Nam trong khu
vực và trên thế giới.

Công tác đối ngoại của TTCP (do Vụ
Hợp tác quốc tế (HTQT) là đầu mối phụ

thực hiện có hiệu quả các điều ước,
thỏa thuận quốc tế, góp phần thể hiện rõ
vai trò, vị thế đối ngoại của Việt Nam
trong khu vực và trên thế giới

Thanh tra Chính phủ

Lại Kim Dung

Đoàn đại biểu cấp cao của TTCP do đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ) là Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn trực
tuyến toàn cầu về chống tham nhũng và liêm chính OECD (từ ngày 23-25/03/2021). Ảnh: Hồng Long



NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI

28 TAÏP CHÍ THANH TRA SOÁÂ 08/2021

trách) được triển khai đồng đều trên tất cả
các nhiệm vụ được giao theo quy định và
chỉ đạo của lãnh đạo TTCP. Bên cạnh việc
tham mưu giúp lãnh đạo TTCP trên các mặt
của công tác đối ngoại từ xây dựng thể chế,
chính sách, định hướng, chiến lược phát
triển cho phù hợp với yêu cầu chung của
TTCP và ngành Thanh tra, hoạt động của
Vụ HTQT đặt trọng tâm chính vào: (1)
Nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm về công
tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng (PCTN) thông qua việc trao đổi đoàn,
tổ chức hội nghị, hội thảo, tham dự các diễn
đàn chuyên môn; (2) Hợp tác đào tạo, tăng
cường năng lực chuyên môn thông qua các
dự án đào tạo ngắn hạn, trung hạn; (3) Hợp
tác trong các vụ việc cụ thể, chia sẻ thông
tin, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác PCTN;
(4) Thực hiện các nghĩa vụ mà Việt Nam đã
cam kết tại các thỏa thuận khu vực, điều
ước quốc tế có liên quan.

Một số kết quả nổi bật

Điểm nhấn nổi bật trong lĩnh vực hợp
tác đa phương của TTCP 06 tháng đầu
năm 2021 là đã thực hiện tốt vai trò, trách
nhiệm của Cơ quan thường trực thực thi
Công ước Liên hợp quốc về Chống tham
nhũng (UNCAC). Cụ thể, TTCP tham gia
quá trình tham vấn xây dựng Tuyên bố
chính trị của Đại hội đồng Liên hợp quốc
về PCTN đã được thông qua tại Phiên họp
đặc biệt mới diễn ra tại Trụ sở Đại hội đồng
ở New York, Hoa Kỳ từ ngày 02 -
04/6/2021; cập nhật, chia sẻ thông tin về
việc thực hiện Công ước đối với Việt Nam
theo các chủ đề cụ thể về PCTN theo đề
nghị của Ban Thư ký Công ước, dựa trên
các nghị quyết của Hội nghị các quốc gia
thành viên. Bên cạnh đó, đến nay, TTCP
cũng đã cơ bản hoàn thiện Báo cáo tự
đánh giá của Việt Nam, tiến tới hoàn thành
quá trình đánh giá đối với Việt Nam trong
Chu trình thứ 2 và hoàn tất đánh giá đối

với Cộng hòa Áo trong phạm vi trách nhiệm
của Việt Nam. 

Cũng trong khuôn khổ hợp tác đa
phương, TTCP thực hiện tốt vai trò Chủ tịch
luân phiên, tham dự, chủ trì đăng cai tổ
chức thành công nhiều sự kiện quan trọng
trong khuôn khổ các cơ chế, diễn đàn hợp
tác đa phương mà TTCP là thành viên, cụ
thể như sau: 

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác
kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
(APEC), với tư cách là cơ quan chủ trì tham
gia Nhóm công tác về Chống tham nhũng
và Đảm bảo minh bạch của APEC
(ACTWG), TTCP đã chủ động phối hợp với
các đơn vị có liên quan tham gia tích cực
và có trách nhiệm tại các hội thảo, hội nghị
(trong 06 tháng đầu năm 2021 đã tham
gia 06 cuộc họp, hội thảo trực tuyến) và
góp ý vào nhiều văn kiện, tài liệu quan
trọng khác trong khuôn khổ hợp tác APEC
và ACTWG.

Trong khuôn khổ Nhóm các cơ quan
Chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC)
với 10 cơ quan thành viên của các quốc
gia Đông Nam Á, TTCP hiện đang tích cực
chuẩn bị cho việc chủ trì đăng cai cuộc
họp của Ban Thư ký và Hội thảo tập huấn
bên lề theo hình thức trực tuyến với chủ đề
về kiểm soát tài sản, thu nhập dự kiến tổ
chức vào cuối tháng 9/2021. 

Ngoài ra, TTCP luôn nỗ lực duy trì,
phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ, thực
chất, hiệu quả với các tổ chức quốc tế có
uy tín (như UNDP, UNODC) nhằm tranh thủ
sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính trên cơ
sở tuân thủ pháp luật Việt Nam. Tháng
3/2021, OECD đã có thư mời Thủ tướng
Chính phủ tham dự và có phát biểu ghi
hình tại Diễn đàn trực tuyến toàn cầu về
chống tham nhũng và liêm chính. Thừa ủy
quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng
Thanh tra Chính phủ đã có phát biểu và

tham dự Diễn đàn này theo hình thức trực
tuyến, qua đó thể hiện sự ghi nhận và
đánh giá cao của Tổ chức này nói riêng và
các quốc gia thành viên OECD về những
nỗ lực PCTN của Việt Nam trong thời gian
qua. 

Trong lĩnh vực hợp tác song phương,
các hoạt động hợp tác, hội nhập chuyên
ngành với các đối tác nước ngoài trong 6
tháng đầu năm 2021 chủ yếu được triển
khai qua phương thức trực tuyến, tập trung
vào các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực cho đội
ngũ cán bộ, công chức. 

Trong đó, một số kết quả nổi bật được
kể đến như: Phối hợp với Đại sứ quán Cộng
hòa Pháp tại Việt Nam và Cơ quan PCTN
của Cộng hòa Pháp tổ chức thành công Hội
thảo tập huấn trực tuyến chia sẻ kinh
nghiệm của Pháp về liêm chính và kiểm
soát xung đột lợi ích trong hoạt động công
vụ (ngày 17/3/2021), với sự tham gia của
các đối tượng là thanh tra viên cao cấp của
một số bộ, ngành, địa phương. Với thành
công của hội thảo đào tạo này, hai bên đã
nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển
khai các hoạt động hợp tác tương tự nhằm
góp phần nâng cao nhận thức, năng lực
cho đội ngũ cán bộ thanh tra của Việt
Nam. Hiện nay, TTCP và đối tác Pháp đang
thảo luận về việc chuẩn bị tổ chức khóa
đào tạo trực tuyến về liêm chính, đạo đức
và PCTN dành cho cán bộ của các cơ quan
có liên quan của Việt Nam do Trường Hành
chính công Cộng hòa Pháp xây dựng nội
dung. 

Bên cạnh đó, thông qua Cơ quan Hợp
tác quốc tế Hàn Quốc - KOICA, TTCP đã
phối hợp với đối tác Hàn Quốc thống nhất
phương thức tổ chức và xây dựng nội dung
cho các khóa đào tạo nghiệp vụ dành cho
cán bộ thanh tra giai đoạn từ năm 2021-
2023. 
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TTCP cũng đã xây dựng đề xuất “Hỗ
trợ kỹ thuật về xây dựng năng lực đào tạo,
bồi dưỡng về PCTN và liêm chính trong
kinh doanh cho TTCP” nhằm tìm kiếm cơ

hội hợp tác của các đối tác phát triển tại

Việt Nam trong hỗ trợ TTCP xây dựng một

hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo, bồi

dưỡng chuẩn dựa trên đánh giá thực trạng

quản trị doanh nghiệp đối với các nhóm

doanh nghiệp; khả năng và lộ trình đáp

ứng việc thực hiện các biện pháp phòng

ngừa tham nhũng (bao gồm cả các biện

pháp mang tính khuyến nghị và các biện

pháp bắt buộc); những điều kiện đảm bảo,

bao gồm cả những hướng dẫn, hỗ trợ cụ

thể từ phía các cơ quan quản lý nhà nước

đối với các nhóm doanh nghiệp, đặc biệt

là các, doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt

Nam. 

Có thể nói, hoạt động hợp tác quốc tế

của TTCP đang ngày càng phát triển cả về

bề rộng và chiều sâu, số lượng đối tác tăng

trên cơ sở chọn lọc và hướng tới hợp tác

thực chất, phục vụ thiết thực cho công tác

của TTCP và ngành Thanh tra (thông qua

các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực,

hỗ trợ nguồn lực tài chính, tham vấn

chuyên gia,…); hợp tác đa phương ngày

một chủ động hơn, không chỉ thực hiện tốt
các nghĩa vụ đã cam kết mà từng bước có
tiếng nói quan trọng trong các nhóm hợp
tác. Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng
nề từ đại dịch COVID-19, các hoạt động
hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ
đã được điều chỉnh kịp thời cả về quy mô
và phương thức theo chủ trương của Lãnh
đạo Đảng và Nhà nước mà vẫn đảm bảo
chất lượng, hiệu quả. Những kết quả quan
trọng đạt được cho thấy nỗ lực lớn của tập
thể chi ủy, lãnh đạo và công chức Vụ HTQT
trong những năm qua và đặc biệt là trước
những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây
ra.

Định hướng và nhiệm vụ trọng tâm

Trong thời gian tới, dịch bệnh COVID-
19 được dự báo là còn nhiều diễn biến
phức tạp, khó lường, do đó, việc sử dụng
các phương thức ngoại giao trực tuyến vẫn
được xác định là xu hướng chủ đạo. TTCP
tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của
Đảng về công tác đối ngoại. Theo đó, một
mặt, cần thể hiện rõ thiện chí chủ động
hợp tác và hội nhập tích cực của Chính
phủ Việt Nam nói chung, của ngành Thanh
tra nói riêng; mặt khác, luôn giữ vững quan
điểm, lập trường dựa trên nguyên tắc độc

lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của

Việt Nam. Nâng cao chất lượng các hoạt

động hợp tác, khẳng định vai trò và sự

tham gia tích cực trong các diễn đàn hợp

tác; qua đó, đáp ứng tốt các yêu cầu về

hội nhập kinh tế quốc tế, thông tin đối

ngoại, góp phần củng cố và nâng cao hình

ảnh, vị thế của Việt Nam nói chung, TTCP

và ngành Thanh tra nói riêng trên trường

quốc tế.

Phát triển cả về bề rộng và chiều sâu

mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt

Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ trong

khu vực và trên thế giới; chủ động trao

đổi, cung cấp thông tin tích cực cho thế

giới về tiến triển trong công tác thanh tra,

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

và đặc biệt là PCTN của Việt Nam; tiếp tục

tham gia chủ động, tích cực và có trách

nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác đa

phương; thực hiện tốt và đầy đủ các cam

kết, nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trong

khuôn khổ các điều ước, thỏa thuận quốc

tế; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc

đẩy hỗ trợ kỹ thuật, tranh thủ các nguồn

lực để đào tạo, tăng cường năng lực cho

cán bộ của TTCP và của ngành Thanh

tra./.

Hội thảo tập huấn trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về liêm chính và kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ (ngày 17/3/2021). Ảnh: Hồng Long
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Khoản 11 Điều 34 Luật Tổ chức Chính phủ
2015 quy định bộ trưởng, thủ trưởng cơ
quan ngang bộ có nhiệm vụ “quyết định
biện pháp tổ chức phòng, chống tham
nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí...”. 

Điều 83 Luật PCTN 2018 quy định:
“Trong Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an,
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có đơn vị
chuyên trách về chống tham nhũng”. Trên
thực tế, cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà
nước, điều tra, viện kiểm sát, tòa án có
trách nhiệm trao đổi thường xuyên thông
tin, tài liệu, kinh nghiệm về công tác PCTN;
chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho cơ
quan nhà nước có thẩm quyền xử lý; tổng
hợp, đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng
và kiến nghị chính sách, giải pháp PCTN.

Việt Nam không thành lập cơ quan chuyên
trách về chống tham nhũng. Ở Trung ương,
Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN được
thành lập trực thuộc Bộ Chính trị do đồng
chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban để đảm bảo
sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của Trung
ương Đảng đối với toàn bộ hệ thống chính
trị trong PCTN. Tổ chức, hoạt động của Ban
Chỉ đạo được quy định trong văn kiện của
Đảng, không quy định trong Luật. Những nội
dung này hoàn toàn phù hợp với quy định
của Hiến pháp và nguyên tắc Đảng không
làm thay chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.
Như vậy, có thể nói pháp luật Việt Nam đã
đáp ứng được yêu cầu này của Công ước.

Về tính độc lập của các cơ quan
phòng ngừa tham nhũng

về giải pháp phòng ngừa tham nhũng
theo Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Rà soát một số quy định pháp luật Việt Nam

Đinh Lương Minh Anh

C
ông ước Liên hợp quốc
về chống tham nhũng
(sau đây viết tắt là Công
ước) đã tạo cơ sở pháp
lý cho việc hợp tác giữa
các quốc gia, các tổ

chức phi chính phủ trong việc phòng ngừa
và đấu tranh chống tham nhũng. Việc tham
gia Công ước đòi hỏi hệ thống pháp luật
quốc gia phải có quy định phù hợp, tương
đồng với những chuẩn mực được đặt ra
trong Công ước. Yêu cầu này buộc các quốc
gia thành viên phải tiến hành (i) Rà soát
thể chế pháp luật quốc gia và đánh giá sự
phù hợp với tiêu chuẩn Công ước; (ii) Nội
luật hóa, sửa đổi, bổ sung quy định đối với
những nội dung chưa có hoặc chưa phù
hợp.

Bài viết sau đây tập trung vào bước (i)
Phân tích quá trình rà soát thể chế pháp
luật Việt Nam theo một số nội dung quy
định tại Chương II Công ước: Phòng ngừa
tham nhũng, cụ thể là 02 chế định: Cơ
quan phòng ngừa tham nhũng và mua sắm
công và quản lý tài chính công.

1. Cơ quan phòng ngừa tham nhũng

Đảm bảo sự tồn tại của một hoặc một
số cơ quan phòng ngừa tham nhũng

Tại Việt Nam, nhiệm vụ phòng ngừa
tham nhũng được giao cho nhiều cơ quan
nhà nước khác nhau. Điều 96 Hiến pháp
2013 quy định: Chính phủ có nhiệm vụ “tổ
chức công tác thanh tra, kiểm tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan
liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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Yêu cầu này của Công ước mang tính
bắt buộc. Để đảm bảo hoạt động cho các
cơ quan thanh tra nhà nước, Luật Thanh
tra năm 2010 quy định các nhiệm vụ,
quyền hạn cụ thể cho cơ quan thanh tra
nhà nước, thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà
nước tại các Điều 15, 16, 18, 19, 21, 22,
24, 25, 27, 28, 30; đồng thời, trao nhiều
nhiệm vụ, quyền hạn cho người ra quyết
định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra,
thành viên đoàn thanh tra tại các Điều 43,
46, 47, 48, 53, 54, 55. Theo đó, các cơ
quan thanh tra, các đoàn thanh tra và
trưởng đoàn thanh tra có những quyền hạn
độc lập nhất định trong hoạt động thanh tra
và không bị chi phối bởi sự can thiệp trái
pháp luật của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.
Về thanh tra viên, Luật Thanh tra quy định
thanh tra viên phải là những người có đủ
tiêu chuẩn, được đào tạo về chuyên môn
nghiệp vụ, có phẩm chất và được tuyển
chọn, bổ nhiệm theo một quy trình chặt
chẽ.

Đối với cơ quan Kiểm toán Nhà nước
(KTNN), Luật KTNN 2015 quy định địa vị
pháp lý của KTNN là cơ quan chuyên môn
về lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước do
Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và
chỉ tuân theo pháp luật. Cụ thể hóa nguyên
tắc này, Luật KTNN đã có các quy định cụ
thể về nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN,
Tổng KTNN, kiểm toán viên và hoạt động
kiểm toán.

Như vậy, về cơ bản pháp luật Việt Nam
đã đáp ứng được yêu cầu này của Công
ước. 

2. Mua sắm công và quản lý tài
chính công

Về thực hiện các hoạt động cần thiết
để xây dựng được các cơ chế mua sắm
phù hợp dựa trên sự minh bạch, cạnh
tranh và tiêu chí khách quan trong khâu
ra quyết định, giúp phòng ngừa tham
nhũng hiệu quả

Việt Nam đã ban hành nhiều quy định
pháp luật nhằm xây dựng, hoàn thiện cơ
chế mua sắm công minh bạch, cạnh tranh

và tiêu chí khách quan tại Luật Đấu thầu
2013, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí 2013, Luật PCTN và các văn bản pháp
luật khác có liên quan. Các nội dung cơ bản
của các quy định này là: Công khai về các
thông tin trong hoạt động đấu thầu; các
biện pháp đảm bảo cạnh tranh trong đấu
thầu; các hành vi tiêu cực bị nghiêm cấm
trong đấu thầu; các điều kiện rõ ràng đối
với chủ thể tham gia hoạt động đấu thầu;
trình tự thực hiện hoạt động đấu thầu minh
bạch, chặt chẽ.

Pháp luật Việt Nam đã có quy định về
vấn đề thông báo công khai thủ tục mua
sắm và hợp đồng mua sắm. Theo Luật Đấu
thầu và Luật PCTN, các thông tin sau phải
công khai: Văn bản quy phạm pháp luật về
đấu thầu (trong đó có quy định về thủ tục
mua sắm); kế hoạch đấu thầu (nội dung
bao gồm các thông tin cụ thể về từng gói
thầu: Tên gói thầu; giá gói thầu; nguồn vốn,
hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức
đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình
thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp
đồng); thông báo mời thầu, mời sơ tuyển,
kết quả sơ tuyển.

Những vấn đề về điều kiện tham gia
thầu, bao gồm tiêu chuẩn chọn và trao thầu
đã được quy định tại Luật Đấu thầu. Cụ thể,
Điều 5 Luật Đấu thầu 2013 quy định tư
cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư. Điều
6 về nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh trong
đấu thầu quy định điều kiện độc lập về
pháp lý và độc lập về tài chính áp dụng bắt
buộc đối với các chủ thể trong quan hệ đấu
thầu như: Nhà thầu nộp hồ sơ; nhà thầu
tham dự thầu, nhà thầu tư vấn giám sát,
nhà đầu tư tham dự thầu. Các chủ thể này
cũng bị cấm thực hiện các hành vi quy định
tại Điều 89.

Pháp luật đấu thầu quy định rõ về các
hình thức lựa chọn nhà thầu (Điều 20 về
đấu thầu rộng rãi, Điều 21 về đấu thầu hạn
chế, Điều 22 về chỉ định thầu, Điều 24 về
mua sắm trực tiếp, Điều 23 về chào hàng
cạnh tranh, Điều 25 về tự thực hiện, Điều
26 về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp
đặc biệt). Đây là những tiêu chuẩn, quy

định có tác dụng điều chỉnh và là căn cứ
pháp lý cho các quyết định trong mua sắm

Về áp dụng các biện pháp thích hợp
nhằm tăng cường minh bạch và trách
nhiệm giải trình trong quản lý tài chính
công

Pháp luật Việt Nam quy định tương đối
đầy đủ, chi tiết về cơ chế quản lý tài chính
công, trong đó nhấn mạnh yếu tố minh
bạch và trách nhiệm giải trình tại các văn
bản như: Luật Ngân sách Nhà nước 2015
và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật
Kế toán năm 2015 và hệ thống các văn bản
hướng dẫn được Chính phủ và Bộ Tài chính
ban hành

(i) Thủ tục thông qua ngân sách quốc
gia:

Vấn đề này được quy định tại các văn
bản: Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết
343/2017/NQ-UBTVQH14 ngày 19/1/2017
quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế
hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch
đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế
hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03
năm quốc gia, dự toán ngân sách Nhà
nước, phương án phân bổ ngân sách trung
ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách
Nhà nước hàng năm do Ủy ban Thường vụ
Quốc hội ban hành; Nghị định số
163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách
Nhà nước (Nghị định số 163/2016/NĐ-CP);
Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính
phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết
định kế hoạch tài chính 05 năm địa
phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05
năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân
sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự
toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê
chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
hàng năm; Thông tư số 346/2016/TT-BTC
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị
định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân
sách Nhà nước (Thông tư số 346/2016/TT-BTC).
Các văn bản này đã quy định đầy đủ, chi
tiết về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự,
thủ tục thông qua ngân sách của từng cấp
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với các hoạt động xây dựng dự toán, phân
bổ và quyết toán ngân sách.

(ii) Báo cáo kịp thời về thu và chi.

Vấn đề báo cáo kịp thời về thu, chi ngân
sách quốc gia đã được hệ thống hóa trong
các văn bản như: Luật Ngân sách Nhà nước
năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP,
Thông tư số 346/2016/TT-BTC. Theo đó, các
khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải
được hạch toán kế toán, quyết toán đầy đủ,
kịp thời, đúng chế độ. Các tổ chức, cá nhân
có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước
phải tổ chức hạch toán kế toán, báo cáo và
quyết toán theo đúng chế độ kế toán của
Nhà nước. Số liệu báo cáo quyết toán phải
chính xác, trung thực, đầy đủ. Nội dung báo
cáo quyết toán ngân sách phải theo đúng
các nội dung ghi trong dự toán được giao.
Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách phải
chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính
chính xác, trung thực, đầy đủ; chịu trách
nhiệm về những khoản thu, chi, hạch toán,
quyết toán ngân sách sai chế độ.

(iii) Cơ chế quản lý rủi ro và kiểm soát
nội bộ có hiệu lực, hiệu quả và cơ chế quy
định các tiêu chuẩn kế toán, kiểm toán và
các cơ chế giám sát liên quan khác:

Vấn đề này được quy định tại Quyết
định số 192/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy chế công
khai tài chính đối với các cấp ngân sách
nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách,
các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ
trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có
sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các
doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn
từ ngân sách nhà nước và các quỹ có
nguồn từ các khoản đóng góp của Nhân
dân; Thông tư số 346/2016/TT-BTC. Cơ chế
quản lý, kiểm soát nội bộ còn được thể hiện
tại các văn bản như: Nghị quyết số
55/1998/NQ-UBTVQH10 về việc ban hành
quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động
của cơ quan; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt
động của cơ quan hành chính nhà nước và
đơn vị sự nghiệp công lập...

Cơ chế quy định các tiêu chuẩn kế
toán và kiểm toán đã được quy định tại
Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật
Kế toán năm 2015. Theo đó Bộ Tài chính
quy định chuẩn mực kế toán trên cơ sở
chuẩn mực quốc tế về kế toán và theo quy
định của Luật Kế toán. Các tổ chức, cá
nhân có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà
nước phải tổ chức hạch toán kế toán, báo
cáo và quyết toán theo đúng chế độ kế toán
của Nhà nước.

Về cơ chế kiểm toán: Luật Ngân sách
Nhà nước 2015 và Luật Kiểm toán Nhà
nước 2015 đã quy định về cơ chế kiểm
toán, cơ quan kiểm toán. Cơ quan Kiểm
toán Nhà nước thực hiện việc kiểm toán,
xác định tính đúng đắn, hợp pháp của báo
cáo quyết toán ngân sách Nhà nước các
cấp, cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy
định của pháp luật. Đơn vị kế toán khi được
kiểm toán phải tuân thủ đầy đủ các quy
định của pháp luật về kiểm toán.

Về cơ chế giám sát của các cơ quan
hành chính các cấp, Luật Ngân sách Nhà
nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn trong giám sát, kiểm tra việc thực hiện
pháp luật về ngân sách của các Ủy ban của
Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Tài
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
và cơ quan khác ở trung ương, hội đồng
nhân dân các cấp, ủy ban nhân dân các
cấp, các đơn vị dự toán ngân sách.

Trong giám sát đầu tư, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Quyết định số
80/2005/QĐ-TTg về quy chế giám sát đầu
tư của cộng đồng, góp phần đảm bảo hoạt
động đầu tư phù hợp với các quy hoạch
được duyệt, phù hợp với mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội và có hiệu quả kinh tế - xã
hội cao; phát hiện, ngăn chặn để xử lý kịp
thời các hoạt động đầu tư không đúng quy
hoạch, sai quy định, các việc làm gây lãng
phí, thất thoát vốn và tài sản Nhà nước,
ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình,
xâm hại lợi ích cộng đồng. Tuy nhiên, hiện
nay văn bản này đã hết hiệu lực và chưa
có văn bản thay thế.

(iv) Về thực hiện các biện pháp hành
chính và dân sự thích hợp nhằm đảm bảo
sự minh bạch của sổ sách kế toán, chứng
từ, báo cáo tài chính hoặc các tài liệu khác
liên quan đến thu, chi công và phòng ngừa
hành vi giả mạo những tài liệu này.

Luật Kế toán năm 2015 đã quy định
những biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm
sự minh bạch sổ sách kế toán, phòng ngừa
giả mạo tài liệu kế toán. Theo đó, hoạt động
kế toán phải phản ánh đầy đủ nghiệp vụ
kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ
kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính;
việc ghi chép, phản ánh phải trung thực, rõ
ràng, dễ hiểu và chính xác về thông tin và
số liệu kế toán; thông tin, số liệu kế toán
phải có tính kế thừa của các kỳ kế toán và
phải được phản ánh liên tục từ khi phát
sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài
chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt
hoạt động của đơn vị kế toán. Các hành vi
bị nghiêm cấm bao gồm: Giả mạo, khai
man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác
giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán;
cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác
cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế
toán sai sự thật.

Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015
cũng có những quy định có tác dụng phòng
ngừa các vi phạm về sổ sách, chứng từ kế
toán và giả mạo chứng từ, như: Kế toán và
quyết toán ngân sách nhà nước được thực
hiện thống nhất theo chế độ kế toán của
Nhà nước và Mục lục ngân sách nhà nước.
Chứng từ thu, chi ngân sách nhà nước được
phát hành, sử dụng và quản lý theo quy
định của Bộ Tài chính. Trong trường hợp có
những hành vi vi phạm về sổ sách kế toán,
chứng từ và báo cáo tài chính thì những
hành vi này sẽ bị xử lý về hành chính hoặc
truy cứu trách nhiệm hình sự khi xét thấy
hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực
kế toán có dấu hiệu tội phạm. Những chế
tài xử lý các hành vi này được quy định tại
Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ
về quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập./.
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trách nhiệm bao gồm (i) Thực hiện nhiệm
vụ, (ii) Tổ chức bộ máy, (iii) Biên chế, (iv)
Tài chính. 

Từ khi ban hành đến nay, Nghị định 43
được các chủ thể có liên quan và các
trường đại học trên cả nước nghiêm túc tổ
chức triển khai và đã mang lại những kết
quả tích cực, góp phần đổi mới phong cách
và chất lượng giáo dục đại học. Tuy nhiên
quá trình đó cũng còn nhiều hạn chế đáng
tiếc từ góc độ của các trường đại học - chủ
thể trung tâm - trong việc phát huy nội
dung, tinh thần của Nghị định 43 một cách
tốt nhất. Những hạn chế đó được phát hiện
qua công tác thanh tra đã gửi cho các nhà

quản lý giáo dục nói chung và các trường
đại học nói riêng một thông điệp: Việc tôn
trọng và thực hiện nghiêm túc các quy định
của pháp luật nói chung và Nghị định 43
về quản lý giáo dục trong nhà trường đại
học nói riêng là con đường chân chính để
xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh,
văn minh - cơ sở để phục vụ sinh viên, học
viên một cách tốt nhất.

Những kết quả đạt được 
Để thực hiện Nghị định 43 và hướng

dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà
trường đã xây dựng và ban hành các quyết
định để cụ thể hoá Nghị định 43 và các quy
định pháp luật khác có liên quan trên các

thực tiễn qua thanh tra ở một số trường đại học(*)

Thực hiện pháp luật về tự chủ, tự chịu trách nhiệm
đối với đơn vị sự nghiệp công lập -

TS. Hà Quang Thanh
Phân viện Học viện HCQG tại TPHCM

P
háp luật về tự chủ, tự chịu
trách nhiệm trong thực hiện
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
biên chế và tài chính đối với
đơn vị sự nghiệp công lập,
mà nòng cốt là Nghị định số

43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực
hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế
và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công
lập (Nghị định 43) là công cụ rất quan trọng
trong quản lý nhà nước đối với các đơn vị
sự nghiệp công lập nói chung và các trường
đại học ở Việt Nam nói riêng. Theo Nghị
định 43 những nội dung tự chủ, tự chịu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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lĩnh vực về xây dựng tổ chức bộ máy, công
tác phát triển cán bộ giảng viên, công tác
tổ chức đào tạo và công tác xây dựng cơ
bản... phù hợp với đặc thù của từng nhà
trường.

Các nhà trường đã quan tâm rất sâu
sắc đến công tác xây dựng bộ máy, nhân
sự thể hiện trên các phương diện như: Công
tác quy hoạch, tuyển dụng và bổ nhiệm cán
bộ thực hiện theo quy định của pháp luật
phù hợp với thực tế của từng trường; thực
hiện nghiêm túc việc kiểm điểm nhận xét,
đánh giá cán bộ, viên chức; bên cạnh đó
quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng
và thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ,
viên chức và người lao động.

Với nhiệm vụ chính của các trường đại
học là đào tạo bậc đại học, nhìn chung các
trường tổ chức việc tuyển sinh, đào tạo theo
các loại hình, kể cả đối với các lớp hợp tác
với các trường đại học của nước ngoài được
cho phép về cơ bản thực hiện đúng quy
định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, công tác tài chính được
tổ chức quản lý chặt chẽ hiệu quả, việc
quản lý chi thường xuyên nhìn chung thực
hiện đúng quy định hiện hành của Nhà
nước và quy chế chi tiêu nội bộ của từng
nhà trường. Việc triển khai thực hiện các
dự án đầu tư, nhất là đầu tư xây dựng cơ
bản tùy từng trường và từng thời điểm khác
nhau có sự khác nhau, song về cơ bản là
đã thực hiện theo quy định về quản lý đầu
tư xây dựng và các quy định có liên quan,
đảm bảo tiến độ và chất lượng các công
trình xây dựng, góp phần phục vụ nhiệm vụ
của trường tốt hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được,
nhiều trường đại học vẫn còn những hạn
chế, thiếu sót nhất định trong quá trình
thực hiện pháp luật về tự chủ, tự chịu trách
nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức
bộ máy, biên chế và tài chính cần được
khắc phục và xử lý kịp thời.

Qua công tác quản lý nhà nước, nhất
là công tác thanh tra đã chỉ ra những hạn
chế, thiếu sót cơ bản, chủ yếu trong quá
trình thực hiện Nghị định 43 mà các trường
đại học thường mắc phải. Trong đó, nhiều
trường đại học chưa thành lập Hội đồng
trường theo quy định tại khoản 1 Điều 33
Điều lệ Trường đại học ban hành kèm theo
Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 22/9/2010

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ
Trường đại học (Quyết định 58); chưa xây
dựng phương án thực hiện chế độ tự chủ,
tự chịu trách nhiệm theo quy định tại khoản
3 Điều 31 Nghị định 43; chưa điều chỉnh,
sửa đổi, bổ sung ‘Quy chế thực hiện dân
chủ’ theo quy định tại khoản 7 Điều 31 Nghị
định 43; chưa điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung
‘Quy chế tổ chức và hoạt động’ theo quy
định tại điểm b khoản 2 Điều 55 Quyết định
58; một số trường ban hành một số khoản
thu, chi không đúng với quy định của Nhà
nước; ban hành văn bản quy định mức thu
một số khoản học phí, lệ phí vượt mức quy
định; một số khoản thu có tính chất phí, lệ
phí ngoài danh mục quy định tại Điều 19
Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày
03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí (Nghị định
57).

Bên cạnh các thiếu sót chủ yếu như
trên, tùy từng trường có những sai phạm cụ
thể trong thực hiện Nghị định 43 như: Tại
các trường Đại học Huế, Học viện Nông
nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Vinh,
Trường Đại học Luật TPHCM, Trường Đại
học Kinh tế TPHCM, việc ban hành một số
văn bản rất chậm, nhiều văn bản không
phù hợp với quy định của Nhà nước hoặc
căn cứ vào các quy định đã hết hiệu lực;
quy chế chi tiêu nội bộ quy định một số
khoản thu, chi không đúng quy định của
Nhà nước; thậm chí ban hành văn bản quy
định mức thu một số khoản phí, lệ phí vượt
mức quy định và quy định một số khoản
thu có tính chất phí, lệ phí ngoài danh mục
quy định tại Nghị định 57.

Trong công tác tuyển sinh và đào tạo
còn nhiều thiếu sót. Về đào tạo sau đại học,
nhiều trường đã để xảy ra tình trạng một số
học viên trúng tuyển chưa đảm bảo điều
kiện ngoại ngữ, kinh nghiệm công tác theo
quy định như Đại học Huế, Trường Đại học
Luật TPHCM. Trường Đại học Kinh tế
TPHCM đào tạo thạc sĩ kinh tế khóa K20
thời gian vượt quá quy định 1 năm theo
Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào
tạo trình độ thạc sỹ.

Về đào tạo đại học, một số đơn vị
tuyển sinh, đào tạo đại học chính quy, liên
thông từ cao đẳng lên đại học vượt chỉ tiêu
được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao. Thậm

chí có trường không được giao chỉ tiêu vẫn
tuyển sinh hệ liên thông cao đẳng lên đại
học chính quy năm 2011 như Trường Đại
học Nông lâm thuộc Đại học Huế (110 chỉ
tiêu), có trường mở ngành đào tạo hệ đại
học văn bằng 2 chính quy như Trường Đại
học Ngoại ngữ thuộc Đại học Huế nhưng
chưa được sự đồng ý của giám đốc Đại học
Huế. Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại
học Huế tuyển sinh đào tạo đại học liên
thông hệ chính quy năm 2011 nhưng tổ
chức giảng dạy vào thứ 7, chủ nhật và buổi
tối các ngày trong tuần không đúng quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ngoài ra, việc tuyển sinh, đào tạo từ
xa, một số đơn vị như Trung tâm Đào tạo từ
xa thuộc Đại học Huế tuyển sinh vượt chỉ
tiêu được phê duyệt như năm 2011 vượt
53,7%, năm 2012 vượt 11,48%.

Việc liên kết đào tạo với nước ngoài hệ
đại học và sau đại học tại các cơ sở giáo
dục trên cũng có nhiều vấn đề cần xem xét.
Chẳng hạn như Chương trình liên kết đào
tạo giữa Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội
với Hội đồng Liên đại học Cộng đồng Pháp
ngữ (CIUF) Bỉ, có 7 học viên chưa đảm bảo
điều kiện ngoại ngữ. Trường Đại học Luật
TPHCM có một số học viên trúng tuyển
không đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ;
học viên đã tốt nghiệp đều không thực hiện
việc làm luận văn tốt nghiệp theo Quy chế
đào tạo thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết
định số 45/2008/QĐ-BGĐ ĐT của Bộ Giáo
dục và Đào tạo; Trường Đại học Kinh tế
TPHCM có chương trình đào tạo cao
học đã được phê duyệt 20 năm nhưng chưa
làm thủ tục gia hạn chương trình đào tạo,
bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, điều
kiện dự tuyển cho phù hợp với chương trình
đào tạo quốc tế bậc sau đại học, riêng Khóa
18 năm 2012 có 100% học viên không có
chứng chỉ ngoại ngữ hoặc như chương trình
liên kết với Đại học Victoria của Australia
đào tạo cấp bằng cử nhân kinh doanh
(khóa đào tạo IBBus 3.1 năm 2012) có
34/52 học viên không có chứng chỉ ngoại
ngữ.

Bên cạnh đó, tại các trường đại học
được dẫn như trên, hầu hết các đơn vị
quyết định thành lập mới các đơn vị chuyên
môn trực thuộc không căn cứ vào quy
hoạch, chiến lược phát triển đơn vị; một số
đơn vị không xây dựng đề án thành lập đơn
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vị mới, không ban hành quy định về quy
trình thành lập, đổi tên, chia tách, sáp
nhập; mô hình tổ chức chồng chéo về chức
năng, nhiệm vụ, lẫn lộn giữa quản lý hành
chính và sự nghiệp, quản lý sự nghiệp và
sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Chẳng hạn như Đại học Huế là đơn vị
sự nghiệp nhưng thực hiện một số chức
năng nhiệm vụ như một đơn vị hành chính,
mô hình tổ chức nhiều cấp, hình thành
nhiều khâu trung gian. Điều này dẫn tới
việc chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ,
có việc bỏ sót, việc quản lý tài chính khó
khăn, có lĩnh vực hoạt động chuyên môn kỹ
thuật chuyên sâu không được bộ chuyên
ngành quan tâm chỉ đạo và đầu tư.

Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học
Huế, trong đó có Bệnh viện Y Dược Huế là
bệnh viện thực hành, trong một thời gian
dài duy trì hoạt động theo mô hình bán
công nhưng cơ chế quản lý tài chính theo
cơ chế sự nghiệp tự đảm bảo chi phí chi
thường xuyên. Trường Đại học Y Dược là đơn
vị đào tạo chuyên sâu về ngành y dược,
trong nhiều năm qua trong bối cảnh vừa
thiếu sự quan tâm quản lý của Bộ Giáo dục
và Đào tạo vừa thiếu sự quan tâm chỉ đạo
về chuyên môn, đầu tư của Bộ Y tế đã gây
khó khăn cho hoạt động của trường và bệnh
viện thuộc trường.

Ngoài ra, việc quy hoạch, bổ nhiệm
cán bộ tại các đơn vị sự nghiệp đều chưa
thực hiện đúng Điều lệ Trường đại học ban
hành kèm theo Quyết định 58 và hướng dẫn
của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào
tạo. Nhiều trường hợp thiếu điều kiện, tiêu
chuẩn về trình độ chính trị, một số ít thiếu
điều kiện về trình độ chuyên môn. Như Đại
học Huế quy định nhiệm kỳ bổ nhiệm cán
bộ, viên chức theo nhiệm kỳ người đứng
đầu đơn vị không đúng quy định của Thủ
tướng Chính phủ. Thậm chí cá biệt ở một
số đơn vị sự nghiệp có viên chức giảng viên
vi phạm về phẩm chất đạo đức, vi phạm
nghiêm trọng về quy chế đào tạo phải xử lý
kỷ luật. Việc kiểm điểm nhận xét, đánh giá
phân loại viên chức hàng năm của một số
đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh chưa
nghiêm túc, có đơn vị thuộc Trường Đại học
Nông nghiệp Hà Nội chưa thực hiện chế độ
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người
lao động.

Nhìn chung những sai phạm trên xảy
ra ở một số lĩnh vực quan trọng, chủ yếu,
liên tục kéo dài nhiều năm tại các trường
cho thấy việc tổ chức thực hiện Nghị định
43 chưa đạt kết quả như mong đợi, do đó
trong thời gian tới cần có các giải pháp để
từng bước khắc phục tình trạng này.

Về nguyên nhân, có thể do khách quan
và chủ quan, song phần nhiều là do chủ
quan từ phía các nhà trường. Trước hết, về
khách quan, trong quá trình hoàn thiện hệ
thống pháp luật trên lĩnh vực này có thể
một số bộ, ngành cấp trung ương chưa kịp
thời hướng dẫn thực hiện Nghị định 43 hoặc
sự kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên
của các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp
trên.

Về chủ quan, qua các thiếu sót và sai
phạm của các trường cho thấy chính sự
chưa tôn trọng và thực hiện đúng, đủ các
quy định của pháp luật, chưa quan tâm
kiểm tra, giám sát của lãnh đạo nhà trường,
các bộ phận chức năng tại chỗ dẫn đến
nhiều thiếu sót, sai phạm xảy ra liên tục
kéo dài, chỉ đến khi được cấp trên thanh
tra thì những thiếu sót, sai phạm trên mới
được chỉ ra và có hướng xử lý.

Xét về hình thức, quá trình thực hiện
pháp luật về tự chủ, tự chịu trách nhiệm
trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
biên chế và tài chính theo Nghị định 43 nói
trên cho thấy về cơ bản các nguyên tắc và
trình tự thủ tục cần tuân thủ được quy định
trong Nghị định này mà các chủ thể cần
phải chấp hành, song về nội dung thì các
công việc cụ thể mà các trường phải thực
hiện lại liên quan đến nhiều nội dung pháp
luật trong từng hoạt động được quy định
trong các đạo luật và văn bản hướng dẫn
thi hành khác cần phải tuân thủ. Do vậy,
chính việc các nhà trường chưa tuân thủ
tốt các quy định của pháp luật có liên quan
trong quá trình triển khai thực hiện Nghị
định 43 là nguyên nhân dẫn đến đến nhiều
thiếu sót, sai phạm như nói trên. 

Một số kiến nghị
Để khắc phục tình trạng thiếu sót, sai

phạm trong thực hiện Nghị định 43 ở các
trường như nói trên và góp phần thực hiện
tốt pháp luật về tự chủ, tự chịu trách nhiệm
trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
biên chế và tài chính tại các trường đại học
trong thời gian tới, cần thực hiện một số giải
pháp sau:

Thứ nhất, phát huy vai trò lãnh đạo
của cấp uỷ Đảng và ban lãnh đạo trường
đại học trong chỉ đạo, lãnh đạo nhà trường
triển khai thực hiện thực chất các quy định
pháp luật trong quản lý giáo dục nói chung
và Nghị định 43 nói riêng. 

Thực tế cho thấy những thiếu sót, sai
phạm vừa qua có nguyên nhân từ phía ban
lãnh đạo của các trường đại học chưa thực
sự phát huy vai trò lãnh đạo của mình trong
việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến
lược, kế hoạch phát triển của nhà trường;
khi tổ chức triển khai các kế hoạch công
việc chưa chú ý thường xuyên rà soát đối
chiếu với quy định của pháp luật để kịp thời
điều chỉnh, dẫn đến các vi phạm kéo dài,
có hệ thống nhiều trên lĩnh vực.

Thứ hai, công khai, minh bạch các
hoạt động của trường đại học nhất là những
mảng công việc thuộc đối tượng điều chỉnh
của Nghị định 43 theo đúng quy định của
pháp luật về công khai, minh bạch trong
hoạt động. 

Cần chú ý công khai cho hội đồng
trường, thanh tra nhân dân của trường và
toàn thể viên chức, người lao động của nhà
trường, công khai trên trang mạng thông tin
của nhà trường để sinh viên có thể theo dõi
và các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời
nắm bắt, điều chỉnh. Thực tế cho thấy, đến
khi các sai phạm được thanh tra công bố
thì các chủ thể có liên quan trong trường
đại học mới biết được các sai phạm của
các hoạt động do ban lãnh đạo hoặc các
đơn vị thuộc nhà trường triển khai, nếu các
hoạt động được công khai, minh bạch ngay
từ đầu có thể đã không xảy ra, không lặp
lại hoặc không bị kéo dài nhiều năm.

Thứ ba, tăng cường sự tự kiểm soát
hoạt động của trường đại học bằng các
công cụ kiểm soát nội bộ để chủ động
phòng ngừa, phát hiện và chủ động chấm
dứt các hoạt động vi phạm pháp luật. 

Thanh tra nội bộ và thanh tra nhân
dân là hai đầu mối quan trọng của nhà
trường trong việc tham mưu giúp lãnh đạo
nhà trường thường xuyên giám sát, kiểm tra
các mặt hoạt động, qua đó sẽ phát hiện
những biểu hiện thiếu sót, vi phạm pháp
luật của các đơn vị khác (trong tham mưu
cho lãnh đạo nhà trường hoặc trực tiếp
triển khai các hoạt động cụ thể) để kịp thời
ngăn chặn và xử lý, không để vi phạm kéo
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dài, có hệ thống. Các chủ thể đảm nhiệm công việc này cần xây dựng kế
hoạch cụ thể cho hoạt động tự kiểm soát của các trường hàng năm và tổ
chức thực hiện một cách thực chất các kế hoạch đã được phát hành.

Thứ tư, các cơ quan quản lý nhà nước phải thường xuyên kiểm tra,
thanh tra các trường đại học trong quá trình hoạt động và phải theo dõi
các trường khắc phục thiếu sót được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. 

Cần tăng cường kiểm tra chuyên đề vì thanh tra theo đoàn không
phải lúc nào cũng tổ chức được và thường mất nhiều thời gian. Khi phát
hiện sai phạm phải kiên quyết kiến nghị xử lý nghiêm túc và theo dõi đến
cùng việc thực hiện các kiến nghị đã được cấp có thẩm quyền chuẩn y.

Thứ năm, cần có những nghiên cứu chuyên sâu, tổng kết việc thực
hiện pháp luật trong trường đại học để có những luận giải về khoa học
giúp cho cho các trường hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đến mức
tối thiểu.

Thực tế cho thấy, các trường đại học đều là nơi có những cá nhân
có trình độ giáo dục bậc cao, nhận thức sâu sắc nhiều vấn đề xã hội, có
các đơn vị chuyên về giảng dạy pháp luật hoặc thậm chí như một trường
đại học chuyên đào tạo pháp luật... nhưng lại xảy ra những thiếu sót, sai
phạm trong quá trình thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật là khó có
thể chấp nhận được.

Tóm lại, trường đại học là nơi hội tụ của tri thức, đạo đức, là nơi
huấn luyện con người kỹ năng làm việc, giáo dục con người hoàn thiện
về nhân cách của công dân sống trong Nhà nước pháp quyền, do đó cần
gương mẫu trong việc tổ chức thực hiện pháp luật trong quá trình hoạt
động của nhà trường đại học./.
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Trời thu tháng Tám cao xanh

Gió lay ngọn cỏ, lá cành lao xao

Thoáng vành nón trắng nghiêng chao

Nhớ về ngày ấy, thu nào chia xa

Triền đê cỏ mật la đà

Bến sông còn vẳng câu ca nghẹn lời

Nhẹ đưa cánh võng à ơi

Chiều thu tháng Tám lá rơi bên thềm

Kỷ niệm xưa mãi dịu êm

Sông quê vỗ sóng trăng lên đợi người!

Lê Hoài Minh
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S
ự phát triển trí tuệ nhân tạo,
cuộc Cách mạng Công nghiệp
4.0, robot, các sản phẩm từ
trí tuệ nhân tạo... điều tất yếu
của quá trình phát triển xã
hội và tất cả đều là công cụ

để phục vụ nhu cầu và sự phát triển đi lên
của cuộc sống. Công tác phòng, chống
tham nhũng cũng vậy, không thể phòng,
chống tham nhũng theo kiểu truyền thống
khi mà xã hội số, kinh tế số, Chính phủ số
đang hiện hữu.

Trong khuôn khổ bài viết này tác giả
sẽ nghiên cứu, tổng hợp và phân tích việc

ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác
phòng, chống tham nhũng trên thế giới và
đề xuất một số giải pháp cho Việt Nam
trong thời gian tới.

1. Thực trạng nghiên cứu và áp
dụng trí tuệ nhân tạo của một số nước
trên thế giới

Trên thế giới hiện đã có khá nhiều
nước áp dụng trí tuệ nhân tạo thành công.
Trước hết phải kể đến Mỹ, một quốc gia
hàng đầu với nhiều công ty nghiên cứu và
phát triển trí tuệ nhân tạo nhất thế
giới. Với hơn 1.000 công ty và 10 tỷ USD
vốn đầu tư, Mỹ có khả năng trở thành siêu

cường về trí tuệ nhân tạo. Điển hình là
có nhiều công ty lớn về công nghệ đang
hoạt động như: IBM, Microsoft, Google,
Facebook và Amazon…Việc kết hợp giữa
kiến thức khoa học vô biên và sức mạnh
về kinh tế là yếu tố để đưa Mỹ lên đỉnh cao
của trí tuệ nhân tạo.

Trong những năm gần đây, những hãng
công nghệ lớn như Apple, Facebook
và Tesla đã đầu tư hàng tỷ USD vào trí tuệ
nhân tạo. Microsoft vẫn là công ty hàng
đầu về nghiên cứu và sản xuất những sản
phẩm công nghệ có giá trị cao. Google và
IBM cũng luôn khẳng định được tên tuổi

vào công tác phòng, chống tham nhũng
tại Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số

Áp dụng trí tuệ nhân tạo

Luật gia - Ths. Lê Quang Kiệm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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của mình trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, điều
nghịch lý là số lượng báo cáo nghiên cứu
về trí tuệ nhân tạo đã công bố, Mỹ chỉ đứng
thứ hai thế giới, xếp sau Trung Quốc. Cụ
thể: Trong giai đoạn năm 2011-2015, nếu
Mỹ xuất bản gần 25,5 nghìn bài báo về lĩnh
vực trí tuệ nhân tạo thì của Trung Quốc có
41.000 bài báo nghiên cứu.

Thứ hai, Trung Quốc là quốc gia thể
hiện tham vọng cao về phát triển trí tuệ
nhân tạo. Chính phủ Trung Quốc có nhiều
biện pháp để thúc đẩy lĩnh vực này. Chính
phủ Trung Quốc luôn chú trọng đầu tư phát
triển công nghệ với ý định trở thành “trung
tâm thế giới về trí tuệ nhân tạo”. Cụ thể vào
năm 2017, Trung Quốc đã công bố một kế
hoạch, theo đó Trung Quốc đặt ra mục tiêu
trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về trí
tuệ nhân tạo, với tổng trị giá 150 tỷ USD
vào năm 2030.

Thứ ba, Nhật Bản xem trí tuệ nhân tạo
đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh
tế. Trong nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo thì
Nhật Bản xếp sau Mỹ và Trung Quốc với
khoảng 11,7 nghìn bài báo được công bố.
Với số lượng lớn nghiên cứu về trí tuệ nhân
tạo, lực lượng lao động giảm và tiềm năng
tự động hóa cao, Nhật Bản có khả năng tiếp
tục duy trì ở top những quốc gia hàng đầu
trong phát triển trí tuệ nhân tạo. Nhật Bản
cũng đang có kế hoạch phát triển lâu dài
khi đầu tư vào công nghệ này.

Tại Châu Âu, Đức nổi tiếng với những
bí quyết trong lĩnh vực công nghiệp và hiệu
quả lao động cao. Theo báo cáo về Công
nghệ Châu Âu, Berlin hiện là trung tâm
nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu của
khu vực Châu Âu và Đức có nhiều khả năng
trở thành quốc gia dẫn đầu về phát triển xe
tự lái, robot và điện toán lượng tử. Trong giai
đoạn từ năm 2011-2015, Đức đã xuất bản
gần 8 nghìn bài báo nghiên cứu về trí tuệ
nhân tạo.

Có thể khẳng định: Trí tuệ nhân tạo
đang đi vào cuộc sống của mỗi quốc gia,
mỗi con người. Trí tuệ nhân tạo đang biến
những điều không tưởng thành hiện thực.
Nó phát triển đáng kinh ngạc, dần thay thế
con người. Những căn nhà thông minh,
những robot chẩn đoán bệnh hay hoạt động
trong lĩnh vực quân sự, những chiếc xe
không người lái,.. và chắc chắn trong tương

lai sẽ còn vượt xa hơn những gì con người
dự liệu. 

Với những ưu điểm của trí tuệ nhân tạo
nêu trên, đã có một số nước áp dụng trí tuệ
nhân tạo vào công tác phòng, chống tham
nhũng để đối phó với những thủ đoạn tham
nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp, khó phát
hiện.

2. Thực tiễn áp dụng trí tuệ nhân
tạo vào công tác phòng, chống tham
nhũng của một số nước trên thế giới

Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều biện
pháp đã được Chính phủ các nước áp dụng
để ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, đặc
biệt là trong giai đoạn bùng nổ về công
nghệ, thiết bị hiện đại, tinh vi nhằm qua
mắt các lực lượng chức năng và các tổ
chức làm nhiệm vụ ngăn ngừa tham nhũng. 

Biện pháp khá hiệu quả đó là áp dụng
trí tuệ nhân tạo để phòng, chống tham
nhũng được một số nước sử dụng, cụ thể
như:

Trung Quốc đã phát triển hệ thống trí
tuệ nhân tạo chống tham nhũng có tên là
Zero Trust nhằm giúp phát hiện các quan
chức tham nhũng. 

Hệ thống Zero Trust do Viện Hàn lâm
khoa học Trung Quốc và cơ quan kiểm tra
của Đảng Cộng sản Trung Quốc phối hợp
nghiên cứu triển khai. Hệ thống được dùng
để theo dõi, đánh giá công việc và đời sống
cá nhân của các quan chức. 

Ngoài ra, hệ thống này còn giúp kiểm
tra chéo từ hơn 150 cơ sở dữ liệu bảo mật
của chính quyền trung ương và địa phương.
Công cụ này đặc biệt hữu ích trong việc
phát hiện chuyển nhượng những tài sản
đáng ngờ, xây nhà, mua gom đất hay sự gia
tăng bất thường trong tài khoản tiết kiệm
ngân hàng, mua xe hơi mới, đấu thầu hợp
đồng chính phủ dưới tên của một quan
chức hoặc người thân, bạn bè của họ.

Dù mới được đưa ra thực hiện thí điểm
ở 30 huyện và thành phố nhưng hệ thống
ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác
chống tham nhũng có tên Zero Trust ở Trung
Quốc đã giúp phanh phui 8.721 quan chức
có hành vi sai phạm. Có ý kiến cho rằng
một số địa phương đang muốn dừng sử
dụng hệ thống này vì nó… quá hiệu quả.

Tại Brazil đã nghiên cứu một Dự án để
kiểm soát chi phí của các chính trị gia nước
này, gồm 8 nhà nghiên cứu. 

Dự án đã tạo ra một robot phân tích
trực tuyến một trong 513 đại biểu của đất
nước chi tiêu theo hạn ngạch từng việc thực
hiện trong nghị viện. Nhiệm vụ của robot
sẽ giúp phát hiện các bất thường. Những
chi phí bao gồm từ: Nhiên liệu, bữa ăn, vé
máy bay, chỗ ở và từ những người khác để
báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền biết
và tiến hành thanh, kiểm tra những dấu
hiệu bất thường đó.

Bằng biện pháp này, bước đầu Brazil
đã cơ bản kiểm soát được chi phí của các
đại biểu quốc hội, các nghị sĩ. Với việc áp
dụng công nghệ robot vào phát hiện tham
nhũng, Brazil được kì vọng sẽ tạo đột phá
về tham nhũng ở những năm tiếp theo.

Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất
(UAE) thiết kế phần mềm Dự báo tình hình
tội phạm bằng trí tuệ nhân tạo. Bước đầu
UAE đã trang bị phần mềm này cho lực
lượng Cảnh sát Dubai để thực hiện chức
năng dự báo tình hình tội phạm trên địa
bàn. Lực lượng Cảnh sát Dubai đã xây dựng
kế hoạch ứng dụng trí tuệ nhân tạo gồm
việc đưa hệ thống robot thực hiện tuần tra
kiểm soát và cài đặt các phần mềm dự báo
tình hình tội phạm này nhằm kiểm soát và
xử lý triệt để tội phạm trên địa bàn, trong
đó có công tác phòng, chống tham nhũng.

Phần mềm dự báo tình hình tội phạm
bằng trí tuệ nhân tạo của UAE có khả năng
phân biệt chính xác các mô hình của các
hành vi tội phạm ngay cả khi chúng gần
như không có liên hệ tới các sự kiện và sau
đó dự đoán khả năng tái diễn của chúng.
Trí tuệ nhân tạo giúp đưa những phân tích
chính xác và khi kết hợp với kiến thức và
năng lực kinh nghiệm của lực lượng cảnh
sát sẽ nhanh chóng tìm ra những dấu vết,
đầu mối quan trọng của tội phạm, góp phần
đáng kể cải thiện hiệu quả công tác đấu
tranh phòng, chống tội phạm và các hành
vi vi phạm pháp luật xảy ra.

Bên cạnh đó, UAE đã áp dụng trí tuệ
nhân tạo vào việc hỗ trợ hành chính, giảm
thiểu các dịch vụ công nhằm hạn chế tham
nhũng. Tại Văn phòng giải quyết thủ tục
hành chính, UAE đã đặt một chiếc máy ở
cửa đặc biệt khi ra về - nơi có khả năng ghi
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nhận toàn bộ cảm xúc của khách. Nếu
khách hàng hài lòng với buổi làm việc cửa
sẽ mở và ngược lại. Chiếc cửa hoạt động
trên cơ chế sử dụng trí tuệ nhân tạo. Chiếc
cột gắn sẵn camera tích hợp, có khả năng
nhận diện và phân tích biểu hiện khuôn
mặt của người đứng trước nó, khi gương
mặt thể hiện nụ cười cửa sẽ mở. Còn không
sẽ có nhân viên đến nói chuyện với người
dân để giải quyết thắc mắc.

Hiện nay, trên thế giới chưa có nhiều
nước áp dụng trí tuệ nhân tạo trong công
tác phòng, chống tham nhũng. Bởi lẽ, nhiều
chuyên gia vẫn còn sợ nếu các sản phẩm
của trí tuệ nhân tạo rơi vào tay tội phạm
tham nhũng, chúng sẽ gây ra một thảm họa
cho đất nước đó. Tuy nhiên, vẫn phải thừa
nhận những đóng góp to lớn của nghiên cứu
này đối với sự phát triển chung của xã hội,
đặc biệt trong lĩnh vực an ninh trật tự và
một phần trong công tác phòng, chống
tham nhũng.

3. Giải pháp áp dụng trí tuệ nhân
tạo vào công tác phòng, chống tham
nhũng tại Việt Nam trong thời gian tới

Có thể khẳng định, việc áp dụng trí tuệ
nhân tạo vào công tác phòng, chống tham
nhũng là điều cần thiết và là hệ quả tất yếu
của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trên
thế giới cũng như tại Việt Nam. 

Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào phục
vụ đời sống, chính trị sẽ là tất yếu khi mà
công nghệ thông tin phát triển, đóng góp
quan trọng vào việc công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước. Để áp dụng trí tuệ nhân
tạo vào công tác phòng, chống tham nhũng
tại Việt Nam trong thời gian tới có hiệu quả,
thiết nghĩ cần có một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tích cực đẩy nhanh việc xây
dựng và hoàn thiện thể chế Chính phủ điện
tử.

Theo kinh nghiệm của các nước để áp
dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác phòng,
chống tham nhũng thì điều trước tiên phải
phát triển được Chính phủ điện tử. Nền tảng
thể chế của Chính phủ điện tử phải đi trước,
làm tiền đề cho việc thể chế hóa nền hành
chính quốc gia. Chính phủ Việt Nam phải
sớm ban hành các Nghị định về chia sẻ dữ
liệu; về bảo vệ dữ liệu cá nhân; xác thực
điện tử và bảo vệ quyền riêng tư; về chế độ
thông tin báo cáo giữa các cơ quan hành
chính nhà nước... 

Trên cơ sở đó, cần sớm nghiên cứu, đề
xuất xây dựng Luật Chính phủ điện tử và
các văn bản hướng dẫn thi hành để bảo
đảm hành lang pháp lý cho phát triển Chính
phủ điện tử dựa trên dữ liệu mở và ứng
dụng công nghệ số và AI.

Thứ hai, song song với hoàn thiện thể
chế về Chính phủ điện tử, sớm thiết lập hệ
thống dịch vụ công và quản lý của Chính
phủ theo nền tảng công nghệ số và AI.

Có thể thấy luật pháp, cơ quan công
quyền vẫn là những yếu tố đảm bảo sự bền
vững của một quốc gia. Quốc gia chỉ có thể
cải thiện chỉ số minh bạch của mình thông
qua những hành động từ pháp luật của các
cơ quan Chính phủ. Cụ thể: Văn phòng
Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền
địa phương đang tích cực xây dựng Cổng
Dịch vụ công quốc gia và triển khai hệ
thống thông tin một cửa điện tử. Đây là hệ
thống quan trọng để kết nối Chính phủ với
người dân và doanh nghiệp, thể hiện tinh
thần phục vụ của Chính phủ. 

Cổng Dịch vụ công quốc gia cần
hướng tới sự hiện diện số hóa thống nhất,
đầy đủ và thân thiện của Chính phủ phục
vụ người dân và doanh nghiệp. Hiện nay,
Việt Nam làm khá tốt việc này, tuy nhiên
cần sớm hoàn chỉnh hệ thống thông tin
Chính phủ không giấy tờ; hệ thống điện tử
tham vấn chính sách; hệ thống thông tin
báo cáo quốc gia thành Trung tâm chỉ đạo,
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ.

Thứ ba, Văn phòng Chính phủ, các bộ,
ngành và chính quyền địa phương sớm rà
soát, sắp xếp lại, huy động các nguồn lực
để thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên phát
triển Chính phủ điện tử, điều chỉnh cơ chế
đầu tư đặc thù cho công nghệ thông tin,
tăng cường xã hội hóa để đưa vào thực hiện
đầy đủ hợp tác công - tư trong công tác này.
Đồng thời, cần tổ chức đào tạo, giáo dục,
khai thác, sử dụng hệ thống thông tin, sử
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
cho người dân, doanh nghiệp và nghiên cứu
xây dựng cơ chế khuyến khích thu hút nhân
tài tham gia xây dựng, phát triển Chính phủ
điện tử. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu
quả truyền thông, nhận thức về Chính phủ
điện tử, kinh tế số, hạ tầng số thông qua
việc triển khai các chương trình truyền

thông nâng cao nhận thức thay đổi thói
quen hành vi, tạo sự đồng thuận của các
bên về phát triển Chính phủ điện tử.

Thứ tư, theo quy định pháp luật hiện
hành các đơn vị chuyên trách chống tham
nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ, Bộ Công
an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Do vậy,
các cơ quan này sớm tiếp cận, học tập kinh
nghiệm với các nước đã áp dụng trí tuệ
nhân tạo vào phòng, chống tham nhũng
thành công trên thế giới như: Trung Quốc,
Brazil, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống
nhất để triển khai xây dựng hệ thống phần
mềm kiểm soát tham nhũng cho riêng Việt
Nam.

Hiện nay, theo Luật Phòng, chống
tham nhũng hiện hành có quy định cơ sở
dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu
nhập được xây dựng và quản lý tập trung
tại Thanh tra Chính phủ. 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 tài sản, thu nhập trong phạm vi
cả nước. Đây có thể xem là bước đầu trong
việc xây dựng cơ sở dữ liệu để tiến tới xây
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm soát tài
sản, thu nhập là một phần trong việc áp
dụng công nghệ vào công tác phòng, chống
tham nhũng.

Thứ năm, cần tăng cường giáo dục,
giúp người dân hiểu về tham nhũng, hiểu
về cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và trí
tuệ nhân tạo.

Suy cho cùng, công cụ vẫn chỉ là công
cụ và nhận thức con người vẫn là rất quan
trọng. Bởi vì, trí tuệ nhân tạo, cuộc Cách
mạng Công nghiệp 4.0, robot, các sản
phẩm từ trí tuệ nhân tạo… tất cả đều là
công cụ để phục vụ nhu cầu và sự phát
triển đi lên của cuộc sống. 

Chính phủ cần có biện pháp giáo dục
và hình thành tư duy không tham nhũng từ
khi trẻ em còn nhỏ, công chức mới bắt đầu
nhận việc. 

Việc nhìn nhận vấn đề tham nhũng
đúng đắn sẽ giúp quốc gia không phải đối
mặt với vấn nạn tham nhũng trong hiện tại
và trong tương lai, làm cho cuộc sống trở
nên văn minh, hiện đại và công bằng
hơn./.
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mùa về. Cây na, cây ổi cũng đã xanh tốt trở
lại nhờ mấy đợt mưa cuối mùa, nhờ sự vun
vén chăm sóc của mẹ, hứa hẹn một mùa
thu trĩu quả, một mùa trăng rằm cỗ ngập
mùi thơm và dịu ngọt.

Cuối hạ, tôi vẫn nhớ một tuổi thơ êm
đềm với hình ảnh người cha thân yêu cặm
cụi bên hiên nhà, tỉ mẩn vót từng thanh tre,
dán từng tờ giấy bóng để làm diều cho bọn
trẻ con chúng tôi. Tay cha đã thêm nhiều
chai sạn. Khuôn mặt đã thêm nhiều nếp
nhăn, sạm đen theo năm tháng. Trong tĩnh
lặng của mùa, trong yên ả của cơn gió
chiều, tôi thấy mình như được bé lại chạy
dọc triền đê năm xưa theo cha, ngước mỏi
cổ nhìn lên cánh diều bay xa vời vợi. Hai
cha con cười trong ráng chiều đỏ ối. Ước
mơ của tôi theo đó mà chắp cánh bay
lên…

Cuối hạ, tôi nhớ nhung, thèm khát một
bát canh rau dại vườn nhà. Mẹ thì thầm
vào tai chúng tôi, rau dại mùa này non mơn
mởn, bát canh sẽ ngọt mát. Tôi hào hứng
đợi chờ bát canh chứa đựng cả hương vị
của quê hương, sự khắc nghiệt của mùa và
bao la yêu thương tình mẹ. Tôi thương
những tháng ngày ấu thơ kia, thương những
khổ cực vất vả mà cả gia đình vượt qua,
thương mâm cơm đạm bạc nhưng hạnh
phúc, đầm ấm. Để rồi khi xa quê, vào mỗi

dịp cuối hạ lòng tôi lại rưng rưng nhớ hương
vị bát canh quê dân dã và mong ngày trở
về thật sớm…

Cuối hạ, lắm lúc tôi thao thức không
ngủ, nghĩ về thời gian sau này, nghĩ về cha
mẹ mái tóc ngày một pha sương. Tôi thì quá
nhỏ bé để làm một điều gì đó thật lớn lao
cho cha mẹ. Hay giản đơn hơn là sum vầy
bên gia đình trong lúc cha mẹ xế bóng tuổi
chiều. Quê nhà những ngày này, khoảng
cách thì thật gần nhưng lại xa ngái vô cùng
vì dịch bệnh phức tạp. Bất chợt trong đêm,
một vài ánh trăng le lói khẽ chui tọt vào
trong phòng, lênh láng càng thêm ướt đẫm
nỗi nhớ quê nhà trong tôi. Tôi ước giá có thể
tâm sự cùng trăng, giải tỏa những tâm sự
cứ cất giấu trong lòng. Mọi thứ cứ thế trôi
đi trong tĩnh lặng, trong đáy mắt chênh
chao, bao nỗi sầu tư chan chứa…

Cuối hạ, vẫn là những nỗi niềm man
mác đến diệu vợi. Cái khoảnh khắc chuẩn
bị giao mùa làm cho người con xa quê cứ
như lưng chừng giữa hai miền nhớ thương.
Nhưng dẫu có thế nào đi chăng nữa, tôi
cũng sẽ trút bỏ hết mọi ưu phiền để tận
hưởng cùng mùa, cùng với nhiệt huyết mà
hạ đang gieo. Để thời khắc này những năm
tháng về sau tôi sẽ có những khoảnh khắc
thật hạnh phúc…

Nguyễn Văn Chiến

T
ôi thích khoảng thời gian
của những ngày cuối hạ.
Những ngày này trông hạ
thật đẹp và quyến rũ biết
bao. Nắng không còn gay
gắt, sự bỏng rát cũng dịu đi

nhiều phần và mọi thứ dường như vừa vặn
thích hợp để chuẩn bị nghênh đón thu sang. 

 Lúc này một vài bông phượng còn sót
lại từ giữa hè bỗng bung nở một cách thật
dịu dàng. Cánh hoa phơn phớt đỏ, không
thật sự rực rỡ như độ giữa mùa khiến cho
người ta thấy nhẹ nhàng bội phần. Bông
phượng lấp ló trên tầng lá xanh, xen lẫn
những quả phượng đen dài thõng đung đưa
như nhịp thời gian lí lắc. Sắc hoa đỏ như
minh chứng rằng hạ vẫn còn lưu luyến nơi
đây, ta vẫn còn thấy được hơi thở của hạ
tràn đầy, nhiệt huyết. Và kìa, thật lạ, vẫn
còn nghe tiếng ve kêu râm ran, da diết, mặc
dù không đồng bộ nhưng cũng đủ làm nên
một bản tình ca cuối hạ ngọt ngào.

Cuối hạ mà ở quê nữa thì lại càng
tuyệt vời hơn. Buổi sớm, nằm trong gian
nhà ngói nhỏ bé, mở he hé khung cửa sổ
cho nắng tràn vào. Nhìn ra mảnh vườn
ngoài kia bắt gặp những tia nắng đang xôn
xao trên vòm lá xanh biêng biếc thấy bình
yên quá đỗi. Đàn sẻ ngô tíu tít, đầu nghiêng
ngó, lích chích liên hồi, tíu tít gọi bạn, gọi
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Đ
êm thứ năm, Hoàn
tỉnh giấc. Nó quờ tay
tìm kiếm trong bóng
tối. Bàn tay chạm vào
người bé Huyên. Nó
đưa bàn tay mình nắm

lấy tay em, giữ chặt vào lòng như sợ mất
rồi mới yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc
ngủ.

Tình hình dịch bệnh căng thẳng. Mẹ
tham gia đội phòng chống Covid từ tuần
trước. Vì công việc bận rộn, nên hai, ba
ngày mẹ mới được về nhà một lần. Nhưng
đến hôm nay thì mẹ phải túc trực lại cơ
quan, trực tiếp xét nghiệm, lấy mẫu thử cho
hàng trăm ca f1, f2 nên không thể về nhà

được nữa. Ba cũng theo đoàn phân công
trực chốt ở các điểm chợ và khu dân cư.
Vậy là anh em Hoàn phải tự ở nhà chăm
nhau. Ba mẹ vẫn gọi điện về nhà hằng
ngày, thỉnh thoảng ba chạy vù qua cổng
nhà, gọi hai anh em ra lấy đồ ăn rồi lại vội
vã chạy đi cho kịp công việc. 

Hoàn nhớ đêm đầu tiên ba mẹ vắng
nhà, hai anh em chui kín trong chiếc chăn
giữa trời mùa hè nóng nực. Cảm giác lần
đầu tiên ở nhà trong đêm khiến Hoàn có đôi
chút sợ sệt. Con bé em ngây thơ thấy anh
chui trong chăn cũng vội vàng chui theo.
Nhà bật điện sáng từ phòng khách tới
phòng ngủ. Được cái, biết mình là anh,

được giao trọng trách trông em, nên Hoàn
cũng nhẹ nhàng và ra dáng lắm. Nó an ủi
em: “Chịu khó nghen, anh với em ở trong
này cho an toàn”. Con bé gật đầu lia lịa,
mặc dù mồ hôi đã mướt mát, ướt hết từ đầu
đến chân.

Từ nhỏ tới giờ, hai anh em chưa bao
giờ phải trải qua cảnh cả ba và mẹ cùng đi
vắng. Nếu thường ngày ba đi trực, thì cũng
có mẹ ở nhà, chăm lo cho hai anh em từ
bữa ăn, giấc ngủ. Đi học về là đã có mâm
cơm soạn sẵn, hai anh em chỉ việc rửa
chân tay rồi sà vào ăn. Lúc nào mẹ cũng
tranh thủ đi làm rồi đi chợ, nấu ăn nhanh,
quán xuyến mọi việc trong nhà. Có lẽ quen

Ngày vắng ba mẹ
Truyện ngắn của Ngô Nữ Thùy Linh

Minh họa: Phùng Minh
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với việc đó nên bây giờ ngày nào cũng ngồi
trước cửa trông mẹ, lòng Hoàn thấy trống
trải vô cùng. Nó không biết nấu ăn, nên
món ăn chủ yếu của hai anh em thường
xuyên là mì gói, phở ăn liền, cháo gà.
Những hôm đầu, hai anh em hào hứng lắm,
vì ngày thường, lâu lâu mẹ mới cho hai đứa
ăn bữa sáng với mì gói. Chắc vì bị cấm nên
bây giờ được thả ga, cả hai đứa đều vui
sướng. Hoàn hí hửng bảo, “cho anh ăn mì
cả tháng anh cũng ăn được”. Thấy anh nói
vậy, Huyên cũng gật đầu lia lịa “em cũng
thế”. Nhưng mới được mấy hôm, nó đã có
cảm giác ngán đến tận cổ. Nó thèm một
bữa cơm do mẹ nấu, bày biện những thứ
mà hai anh em thích ăn.

Những ngày ở nhà trở nên dài vô tận.
Sáng thức giấc, đánh răng rửa mặt xong,
hai anh em tự vào bếp, lấy trứng gà mẹ đã
để sẵn trong tủ, bỏ nồi lên bếp chuẩn bị
bữa sáng. Xong đâu đấy thì dọn dẹp lại nhà
cửa, chọn quần áo bẩn cho vào máy giặt.
Tranh thủ lúc máy làm việc, hai anh em mở
tivi ra xem tình hình diễn biến của dịch
bệnh. Nghe lời mẹ dặn nên chủ yếu hai đứa
chỉ xem tin tức, hạn chế xem hoạt hình và
các kênh khác. Tuy ở nhà nhưng Hoàn vẫn
học bài và hướng dẫn em học. Tranh thủ
nghỉ hè cũng như nghỉ dịch, hai anh em
hoàn thành bài tập cô giáo giao cho từ
trước, lỡ ít nữa vẫn chưa được đến trường
thì vẫn theo kịp chương trình để học online.

Sáng nay, trong lúc Hoàn đang lúi húi
lấy quần áo trong máy giặt ra, không để ý
tới em, nó đã tự ý đẩy cổng rồi chạy ra
ngoài lúc nào không hay. Khi Hoàn vừa khệ
nệ bưng chậu quần áo ra sân thì giật mình
không thấy con bé đâu. Nó vội vàng để
chậu quần áo ở đó, chạy lên phía đường
lớn, kêu gào ầm ỹ:

- Huyên ơi, Huyên ơi, em đâu rồi?...

Con bé em mải chơi, chắc mấy nay ở
trong nhà nhiều quá, nó muốn có bạn chơi
nên len lén khi anh hai đang làm việc thì
chạy ù sang nhà cô bạn hàng xóm. Hai con

bé chui vào phòng, bật máy lạnh rồi rúc
rích chơi với nhau. Hoàn vừa gọi vừa chạy
từ đầu xóm đến cuối xóm tìm em. Sợ em
chạy ra đường lớn, nó hộc tốc cắm đầu cắm
cổ chạy về phía quốc lộ, dáo dác tìm. Nó
nghĩ từ bữa giờ dịch bệnh, hàng xóm không
qua lại với nhau nên chắc em không qua
nhà ai được. Nhưng quốc lộ vắng tanh, lác
đác vài chiếc xe tải vù qua trước mặt nó.
Nó thất thểu đi về. Trong tuyệt vọng, nó tính
cầm điện thoại lên gọi cho ba mẹ. Nhưng
nghĩ tới việc mẹ đang bận rộn nơi chống
dịch, ba phải hướng dẫn cho người dân đi
chợ, trực chốt canh, nó lại không dám. Nó
lại đi tìm một vòng nữa, kêu tên em trong
vô vọng. Đi hết con đường vào nhà, mệt
quá, nó ngồi thở dốc. Nhìn lên đồng hồ, đã
thấy báo hơn mười giờ. Nó hoảng hốt, chạy
về nhà. Tay nó run run cầm chiếc điện thoại
lên. Nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại đã
rung bần bật. Là ba. Nó hoảng hốt, suýt
đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Đợt
chuông đầu đổ hết, nó không dám nhấc
máy. Lúc này, nó không biết phải nói với ba
như thế nào. Mồ hôi mướt mát chảy dài
xuống áo. Nước mắt lã chã. Nhưng bên kia
hình như đoán được tình hình gì đó không
ổn, ba lại gọi thêm lần nữa. Lúc này thằng
Hoàn chạy vội vào nhà tắm, lấy khăn lau
mặt thật nhanh. Nó bốc máy, đầu dây bên
kia hỏi liền.

- Sao ba gọi không bốc máy thế? Em
đâu con?

- Dạ em nó đang đi vệ sinh ba ơi. Nãy
con phơi quần áo ngoài sân, nên con không
biết ba gọi.

- Ờ được rồi, vậy nhen, ở nhà hai anh
em nhớ bảo ban nhau, không gây lộn với
nhau nha.

Ba vừa dặn xong, cúp máy thì nó ngồi
bệt xuống cửa khóc tức tưởi. Hoàn nghĩ tới
viễn cảnh người ta bắt cóc trẻ em, rồi lôi bé
Huyên đi mất. Nó ngồi thất thần. Hai tay
chắp trước ngực, cầu trời khấn phật cho em
không bị làm sao. 

Bác Hạnh hàng xóm đi chợ về, thấy
thằng bé ngồi thu lu nơi cửa, nước mắt
ngắn dài. Bác đặt chiếc làn xuống, hỏi:

- Sao thế Hoàn, sao ngồi khóc một
mình ở đây?

- Dạ... em con nó chạy đi đâu mất tiêu
rồi! Con tìm mãi không thấy.

Thằng bé vừa nói vừa khóc. Bác Hạnh
ngồi xuống, vỗ về nó:

- Thôi, chắc không sao đâu, hổm rày
bị cấm cửa chắc nó cuồng chân, chạy
quanh quanh đâu đây thôi. Bây giờ bác đi
tìm cùng con một vòng nhé.

Nói rồi bác Hạnh kéo tay thằng bé
đứng dậy. Nó quệt nước mắt, vội vàng đóng
cửa đi theo bác. Rồi hai bác cháu chia hai
ngả, một người đi lên, một người đi xuống
ngõ dưới.

Bé Huyên lúc này chơi chán mới sực
nhớ ra là phải về nhà. Nhưng lúc này nhà
đã đóng cửa im ỉm. Nó la lớn:

- Anh hai, anh hai ơi!

Không có tiếng trả lời. Con bé buồn
rầu, càu nhàu:

- Em đi chơi có chút, mà anh hai đi
đâu không biết.

Nó ngồi bệt xuống đất chờ. Được một
lúc thì thấy anh trai thất thểu đi về. Nó
mừng rỡ, chạy đến ôm lấy anh. Hoàn lúc
này cũng mới hoàn hồn. Nó cũng ôm chặt
lấy em, sờ từ đầu đến chân rồi xuýt xoa:

- Em có sao không? Em đi đâu sao
không nói với anh?

Con bé thẹn thùng:

- Em sang nhà nhỏ Hoa. Em… em xin
lỗi, em tưởng như mọi bữa, em đi chơi chút
xíu rồi về, có ai gọi em đâu.

Thì ra là phòng nhỏ Hoa đóng cửa kín
nên lúc Hoàn gọi, Huyên cũng không nghe
được. Bác Hạnh đi từ xa, thấy hai anh em
đã quấn quýt bên nhau, lòng nhẹ nhõm
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hẳn. Bác lấy từ trong làn đi  ra một bọc bánh cam, bảo hai đứa ăn
đi. Ở nhà ráng bảo ban nhau, ba mẹ đều đi vắng hết, có gì thì phải
báo bác hay mọi người bên cạnh. Ai cũng ở trong nhà, nhưng có việc
thì phải gọi nhé. 

Hai anh em cùng vâng dạ rối rít. Bóng bác Hạnh khuất sau hàng
cây. Hoàn thở phào nhẹ nhõm, nó ôm em gái vào lòng, vừa giận, vừa
thương, nhưng không một lời trách mắng. 

***

Tình hình dịch bệnh ngày một căng thẳng. Những đứa trẻ trong
xóm dạo này được nghỉ hè nhưng cũng không được chơi cùng nhau.
Hoàn thèm cảm giác được chạy ra sân bãi, cùng mấy bạn thả diều,
chạy tung tăng trên bãi cỏ phía sau đồi. Chạy chán, sẽ nằm xoài
xuống bãi cỏ, kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới đất. Rồi sẽ bàn
nhau kế hoạch mùa hè, chuẩn bị cho Trung Thu. Như mọi năm, mấy
đứa sẽ tụ tập lại một nhà, mua giấy màu, đi chặt cây về làm lồng
đèn. Mấy đứa trẻ tụ tập với nhau, vui ơi là vui. Mấy đứa phân công
nhau, đứa vót nan, đứa cắt giấy, đứa buộc, đứa dán. Ngồi trong nhà,
Hoàn nghĩ mông lung. Nó bàn với em:

- Mấy nay dịch bệnh, anh thấy mấy bạn nhỏ tội nghiệp lắm. Hay
là mình cùng mấy bạn trong xóm thu gom một số đồ dùng, rồi bánh
kẹo chuyển cho các bạn Sài Gòn nhen!

Cô bé gật đầu cái rụp. Vậy là tranh thủ những ngày nghỉ hè, hai
anh em ngồi trong nhà, hí hoáy lấy những miếng giấy nhỏ, ghi kế
hoạch của mình. Rồi tranh thủ lúc trời mát, hai anh em lon ton chạy
qua nhà các bạn hàng xóm. Dán ngay ở ngoài cửa, rồi ấn chuông,
nhà nào không có chuông cửa, hai đứa đứng hí hoáy một lúc, chờ có
người lớn đi ra thì báo hiệu, rồi lại vội vàng chạy về nhà.

Cứ như vậy được một tuần lễ, số quà gom góp lại cũng đã được
kha khá. Hoàn điện thoại cho ba, hí hửng:

- Ba ơi, lúc nào ba về, ba giúp tụi con lấy quà gửi các bạn nhỏ
Sài Gòn nghe ba.

Giọng Hoàn hồ hởi trong điện thoại. Ba ở cơ quan, rớt nước mắt
thương các con ở nhà. Mẹ mặc bộ quần áo bảo hộ, nhìn qua màn
hình điện thoại, thấy các con mình tự lập, trưởng thành lên, cũng
yên tâm hơn để phục vụ chống dịch nơi tuyến đầu.

Những ngày có chỉ thị giãn cách xã hội thời gian dường như chậm
lại. Hoàn quen dần với cuộc sống thiếu vắng ba mẹ. Sáng nay vừa
mở cửa ra, Hoàn vui mừng khi thấy hai chiếc lồng đèn xinh xắn treo
ngay ở cửa. Trung Thu đang về, ấm áp trong lòng hai anh em…

Mùa thu bắt đầu từ sắc vàng hoa cúc

Trời trong xanh ngọt tiếng chim gù

Mùa thu bắt đầu từ tình yêu ánh mắt

Ánh mắt mơ màng hương sắc mùa thu

Mùa thu bắt đầu từ miền nhớ

Con đường xưa hoa sữa ngát hương

Mùa thu bắt đầu từ trái tim yêu thương

Mái chèo khua thuyền về bến đợi

Mùa thu bắt đầu từ ánh trăng vời vợi

Cỏ la đà xanh nỗi nhớ quê xa!

Lê Hồng Điệp

Bắt đầu
mùa thu
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C
hính phủ mới ban hành Thông
tư số 10/2021/TT-NHNN (gọi
tắt là Thông tư 10) quy
định về việc Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam (gọi
tắt là Ngân hàng Nhà

nước) tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính
sách xã hội để cho người sử dụng lao động
vay theo Quyết định số 23/2021/QĐ-
TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ quy định về việc thực hiện một số
chính sách hỗ trợ người lao động và người
sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19 (gọi tắt là tái cấp vốn). 

Tái cấp vốn tới 7.500 tỷ đồng, với lãi
suất 0%/năm 

Theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam năm 2010, tái cấp vốn là hình thức
cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước
nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương
tiện thanh toán cho tổ chức tín dụng. Ngân
hàng Nhà nước quy định và thực hiện việc
tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng theo các
hình thức sau đây: Cho vay có bảo đảm
bằng cầm cố giấy tờ có giá; chiết khấu giấy
tờ có giá; các hình thức tái cấp vốn khác.(*)

Tuy nhiên, nhằm thực hiện một số
chính sách hỗ trợ người lao động và người
sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19, bên cạnh rất nhiều những gói hỗ
trợ nhân đạo của Chính phủ, Thông tư 10
cũng góp phần thể hiện tính ưu việt của
Đảng và Nhà nước ta khi quy định tổng số

tiền tái cấp vốn tới 7.500 tỷ đồng với lãi
suất 0%/năm và lãi suất tái cấp vốn quá
hạn là 0%/năm. Thời hạn tái cấp vốn là
364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề
ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp
vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.
Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký
khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày
31/3/2022 hoặc đến khi giải ngân hết
7.500 tỷ đồng tùy theo điều kiện nào đến
trước. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước tái
cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với
Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trình tự tái cấp vốn

Theo Thông tư 10, Ngân hàng Chính
sách xã hội gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ
bưu chính 01 bản giấy đề nghị vay tái cấp
vốn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,

Ngân hàng Nhà nước. Trong thời hạn 03
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy
đề nghị vay tái cấp vốn nói trên, Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định
tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách
xã hội. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ
ngày Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
nhận được Quyết định tái cấp vốn, Sở Giao
dịch Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng
Chính sách xã hội thực hiện ký Hợp đồng
nguyên tắc về tái cấp vốn.

Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp
vốn từng lần đối với Ngân hàng Chính sách
xã hội theo trình tự sau:

Thứ nhất, trên cơ sở Hợp đồng nguyên
tắc về tái cấp vốn đã ký và số tiền đề nghị

quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội

để cho người sử dụng lao động vay
theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

Một số nội dung nổi bật của Thông tư số 10/2021/TT-NHNN

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ths. Nguyễn Hồng Loan
Giảng viên Trường Cán bộ giao thông vận tải
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vay của người sử dụng lao động đủ điều
kiện quy định tại Quyết định
số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của
Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính
sách xã hội gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ
bưu chính 01 bản giấy đề nghị giải ngân tái
cấp vốn đến Sở Giao dịch của Ngân hàng
Nhà nước;

Thứ hai, trong thời hạn 02 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị giải
ngân tái cấp vốn nói trên, Sở Giao dịch
Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, giải ngân
tái cấp vốn theo số tiền tại giấy đề nghị giải
ngân tái cấp vốn của Ngân hàng Chính
sách xã hội sau khi khế ước nhận nợ đã
được ký.

Trả nợ vay tái cấp vốn 

Khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn,
Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả hết nợ
gốc vay tái cấp vốn cho Ngân hàng Nhà nước
từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay
theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (sau
đây gọi là người sử dụng lao động).

Trường hợp đến hết ngày 05/4/2022,
Ngân hàng Chính sách xã hội không giải
ngân hết số tiền đã nhận giải ngân thì trước
ngày 15/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã
hội phải trả Ngân hàng Nhà nước số tiền
không giải ngân hết theo thứ tự từ khế ước
nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất.

Trường hợp dư nợ khoản vay tái cấp
vốn đến hạn, Ngân hàng Chính sách xã hội
không trả hết nợ theo quy định thì Ngân
hàng Nhà nước chuyển dư nợ khoản tái cấp
vốn sang theo dõi quá hạn theo quy định
của Ngân hàng Nhà nước về phương pháp
tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt
động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân
hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng.

Trường hợp phát sinh tiền trả nợ của
người sử dụng lao động, trong thời hạn 10
ngày làm việc đầu tháng tiếp theo, Ngân
hàng Chính sách xã hội phải sử dụng toàn
bộ số tiền trả nợ của người sử dụng lao
động trong tháng để trả nợ vay tái cấp vốn
theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ
được ký sớm nhất (bao gồm dư nợ vay tái
cấp vốn đã chuyển sang theo dõi quá hạn,

dư nợ vay tái cấp vốn chưa đến hạn), trừ
trường hợp phát sinh tiền thu hồi quy định
tại khoản 4 Điều 42 Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg.

Trường hợp phát hiện Ngân hàng Chính
sách xã hội có tiền trả nợ của người sử
dụng lao động mà không trả nợ vay tái cấp
vốn và/hoặc Ngân hàng Chính sách xã hội
không trả nợ vay tái cấp vốn theo quy định,
Ngân hàng Nhà nước có thể áp dụng 04
biện pháp sau: 

(1) Áp dụng lãi suất bằng lãi suất cho
vay quá hạn của Ngân hàng Chính sách xã
hội đối với người sử dụng lao động quy định
tại Quyết định số 23/2021/QĐ-
TTg (12%/năm) đối với số tiền chưa trả
đúng, kể từ ngày tiếp theo liền kề ngày phải
trả theo quy định tại Thông tư 10 đến ngày
Ngân hàng Chính sách xã hội trả hết số
tiền chưa trả đúng; 

(2) Trích tài khoản của Ngân hàng
Chính sách xã hội tại Ngân hàng Nhà nước
để thu hồi số tiền vay tái cấp vốn mà Ngân
hàng Chính sách xã hội chưa trả đúng và
tiền lãi nói trên trong thời hạn 05 ngày làm
việc kể từ ngày Sở Giao dịch Ngân hàng
Nhà nước nhận được văn bản thông báo vi
phạm. 

(3) Trường hợp đã thực hiện biện pháp
trên nhưng vẫn chưa thu hồi đủ số tiền vay
tái cấp vốn mà Ngân hàng Chính sách xã
hội chưa trả đúng và tiền lãi quy định, Sở
Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục
theo dõi, trích tài khoản của Ngân hàng
Chính sách xã hội tại Ngân hàng Nhà nước
cho đến khi thu hồi hết nợ; 

(4) Việc thu hồi tiền vay tái cấp vốn và
tiền lãi nói trên theo quy định của Ngân
hàng Nhà nước về phương pháp tính và
hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận
tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà
nước với tổ chức tín dụng và các tổ chức
khác.

Ngân hàng Nhà nước xử lý rủi ro đối
với khoản vay tái cấp vốn của Ngân hàng
Chính sách xã hội theo quy định tại Điều 43
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và các quy
định của pháp luật liên quan.

Trách nhiệm giám sát, thanh tra và
xử lý vi phạm

Thông tư 10 quy định cụ thể trách
nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội và
các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng
Nhà nước trong đó Vụ Chính sách tiền tệ là
đầu mối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước ban hành Quyết định tái cấp vốn đối
với Ngân hàng Chính sách xã hội và là đầu
mối xử lý các vướng mắc phát sinh liên
quan đến quy định tại Thông tư này. 

Đặc biệt, cơ quan Thanh tra, giám sát
ngân hàng/ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có
trách nhiệm giám sát, thanh tra và xử lý vi
phạm theo thẩm quyền đối với Ngân hàng
Chính sách xã hội/ đơn vị trực thuộc của
Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn
trong việc thực hiện các quy định tại Thông
tư này. Trường hợp phát hiện Ngân hàng
Chính sách xã hội có tiền trả nợ của người
sử dụng lao động mà không trả nợ vay tái
cấp vốn theo quy định và/hoặc Ngân hàng
Chính sách xã hội không trả nợ vay tái cấp
vốn, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân
hàng/ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương có văn
bản thông báo vi phạm gửi Ngân hàng
Chính sách xã hội, Sở Giao dịch Ngân hàng
Nhà nước, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tín
dụng các ngành kinh tế. Văn bản thông báo
vi phạm xác định rõ nội dung vi phạm và
biện pháp xử lý theo 4 biện pháp đã nêu ở
phần Trả nợ vay tái cấp vốn./.

Chú thích:

(*) Điều 11, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam năm 2010.

Tài liệu tham khảo:

1. Thông tư số10/2021/TT-NHNN quy định về
tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội
theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTG ngày
07//7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về
việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19; 

2. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/
2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc
thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19.
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* Thanh tra Chính phủ công bố 07
thủ tục hành chính được thay thế trong
lĩnh vực giải quyết khiếu nại

Ngày 29/7/2021, Thanh tra Chính phủ
đã ban hành kèm theo Quyết định số
424/QĐ-TTCP 07 thủ tục hành chính được
thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh
tra Chính phủ.

07 thủ tục hành chính này bao gồm:
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cơ
quan Trung ương; thủ tục giải quyết khiếu
nại lần đầu tại cấp tỉnh; thủ tục giải quyết
khiếu nại lần đầu tại cấp huyện; thủ tục giải
quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã; thủ tục
giải quyết khiếu nại lần hai tại cơ quan
Trung ương; thủ tục giải quyết khiếu nại lần
hai tại cấp tỉnh và thủ tục giải quyết khiếu
nại lần hai tại cấp huyện.

Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục giải
quyết khiếu nại lần đầu ở cả 4 cấp Trung
ương, tỉnh, huyện, xã gồm có 4 bước: Thụ
lý giải quyết khiếu nại, xác minh nội dung
khiếu nại, tổ chức đối thoại và ra quyết định
giải quyết khiếu nại.

Khiếu nại được thực hiện bằng đơn
(gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp
đến cơ quan người có thẩm quyền); hoặc
được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ
chức, người có thẩm quyền.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu
theo quy định tại Điều 28, Luật Khiếu nại
năm 2011 là không quá 30 ngày, kể từ ngày
thụ lý, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn
giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không
quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn,
thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá
45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc
phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo
dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ
ngày thụ lý.

Đối với thủ tục giải quyết khiếu nại lần
hai ở cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp
huyện cũng bao gồm các bước như thủ tục
giải quyết khiếu nại lần đầu, tuy nhiên,
trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi có quyết
định giải quyết khiếu nại, người có thẩm
quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách

nhiệm công khai quyết định giải quyết
khiếu nại theo một trong các hình thức:
Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi
người bị khiếu nại công tác, niêm yết tại
trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của
cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại,
thông báo trên phương tiện thông tin đại
chúng.

Đồng thời, trong thời hạn 07 ngày làm
việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết
khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại
phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho
người khiếu nại, người bị khiếu nại; người
giải quyết khiếu nại lần đầu, người có
quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai
theo quy định tại Điều 37, Luật Khiếu nại
năm 2011 là không quá 45 ngày, kể từ ngày
thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn
giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không
quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì
thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Hội thảo “Kinh nghiệm tiếp công dân và xử lý đơn thư” do Tạp chí Thanh tra tổ chức năm 2020
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ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức
tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài
hơn nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày
thụ lý.

Ngoài ra, khiếu nại thuộc một trong
các trường hợp được quy định tại Điều 11,
Luật Khiếu nại năm 2011 sẽ không được
thụ lý giải quyết, bao gồm: Quyết định hành
chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ
quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực
hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành
chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo
điều hành của cơ quan hành chính cấp trên
với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết
định hành chính có chứa đựng các quy
phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá
nhân có thẩm quyền ban hành theo trình
tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn
bản quy phạm pháp luật; quyết định hành
chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi
bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc
phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục
do Chính phủ quy định; quyết định hành
chính, hành vi hành chính bị khiếu nại
không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích
hợp pháp của người khiếu nại; người khiếu
nại không có năng lực hành vi dân sự đầy
đủ mà không có người đại diện hợp pháp;
người đại diện không hợp pháp thực hiện
khiếu nại; đơn khiếu nại không có chữ ký
hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; thời
hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không
có lý do chính đáng; khiếu nại đã có quyết
định giải quyết khiếu nại lần hai; có văn
bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu
nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không
tiếp tục khiếu nại; việc khiếu nại đã được
tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng
bản án, quyết định của toà án, trừ quyết
định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính
của tòa án.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

* Danh mục 24 thủ tục hành chính
thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

Ngày 27/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh
Tuyên Quang đã ký ban hành kèm theo
Quyết định số 999/QĐ-UBND danh mục 24
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên
Quang. Cụ thể:

09 thủ tục hành chính cấp tỉnh bao
gồm: 02 thủ tục giải quyết khiếu nại (giải
quyết khiếu nại lần đầu và lần hai tại cấp
tỉnh); 01 thủ tục giải quyết tố cáo; 01 thủ
tục tiếp công dân; 01 thủ tục xử lý đơn thư;
04 thủ tục phòng, chống tham nhũng (kê
khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản,
thu nhập; tiếp nhận yêu cầu giải trình; thực
hiện việc giải trình).

08 thủ tục hành chính cấp huyện bao
gồm: 02 thủ tục giải quyết khiếu nại (giải
quyết khiếu nại lần đầu và lần hai tại cấp
huyện); 01 thủ tục giải quyết tố cáo; 01 thủ
tục tiếp công dân; 01 thủ tục xử lý đơn thư;
03 thủ tục phòng, chống tham nhũng (kê
khai tài sản, thu nhập; tiếp nhận yêu cầu
giải trình; thực hiện việc giải trình).

07 thủ tục hành chính cấp xã bao
gồm: 01 thủ tục giải quyết khiếu nại; 01 thủ
tục giải quyết tố cáo; 01 thủ tục tiếp công
dân; 01 thủ tục xử lý đơn thư; 03 thủ tục
phòng, chống tham nhũng (kê khai tài sản,
thu nhập; tiếp nhận yêu cầu giải trình; thực
hiện việc giải trình).

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng
giao Thanh tra tỉnh thực hiện niêm yết, công
khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin
điện tử, trụ sở làm việc và nơi giải quyết thủ
tục hành chính theo quy định tại Điều 15
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ.

Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin
và Truyền thông đăng tải đầy đủ Danh
mục, nội dung cụ thể các thủ tục hành
chính kèm theo Quyết định này trên Cổng
thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ
www.tuyenquang.gov.vn.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn
vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố quy trình
nội bộ, liên thông và hoàn thiện quy trình
điện tử đối với thủ tục hành chính nêu tại
Điều 1 Quyết định này theo quy định.

Quyết định số 999/QĐ-UBND có hiệu
lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các
quyết định trước đây của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức
năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh
Tuyên Quang./.

Đỗ Quyên

Một buổi tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang. Ảnh nguồn: Internet
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T
òa án Tối cao liên bang là
thiết chế độc lập và có
quyền lực tư pháp cao nhất
trong chính quyền Mỹ. Tòa
án Tối cao liên bang Mỹ
được trang bị quyền hạn tư

pháp khá rộng nhưng mang tính đặc trưng
và một số quyền hạn ở mức cao nhất, duy
nhất. 

Lý giải Hiến pháp và Luật Liên bang

Tòa án Tối cao là cơ quan có quyền
cao nhất và cuối cùng trong việc lý giải ý
nghĩa, giá trị, hiệu lực của những quy định
trong Hiến pháp và Luật Liên bang (federal
law) Mỹ. Quyền hạn lý giải có vai trò quan

trọng, làm tăng tính độc lập và sự tác động
của Tòa án Tối cao đối với ngữ nghĩa, nội
dung, giá trị, mức độ, hiệu quả của mọi quy
định trong Hiến pháp và những đạo luật liên
bang, khi mà chính các cơ quan lập pháp
liên bang (đứng đầu bởi Quốc hội - thiết chế
đã soạn thảo, thông qua Hiến pháp và
những đạo luật) và các cơ quan hành pháp
liên bang (đứng đầu bởi Tổng thống - thiết
chế đã công bố, ban hành, thực thi Hiến
pháp và những đạo luật đó) đều không
được trang bị quyền hạn lý giải này. Các tòa
án liên bang dưới Tòa án Tối cao và tất cả
tòa án cấp bang, địa phương cũng có quyền
lý giải Hiến pháp và Luật Liên bang, tuy
nhiên trong trường hợp vẫn xảy ra tranh cãi,

thắc mắc, khiếu kiện... thì lời lý giải và
quyết định của Tòa án Tối cao sẽ là phán
quyết cuối cùng về điều khoản cần lý giải
thỏa đáng.

Như vậy, Tòa án Tối cao có thể lý giải
ý nghĩa Hiến pháp và các đạo luật của Quốc
hội theo ý mình và ảnh hưởng đến việc làm
thế nào để những văn bản này được thông
qua, ban hành. Hơn nữa, thực tế cho thấy,
Tòa án Tối cao thường ủng hộ mạnh mẽ chủ
trương một liên bang mạnh và thống nhất,
với hành vi tiêu biểu là lý giải Hiến pháp và
Luật Liên bang Mỹ theo hướng có lợi cho
liên bang hơn cho các bang, các địa
phương.

của Tòa án Tối cao liên bang Mỹ
Quyền hạn và công việc

TS. Nguyễn Anh Hùng                                                                                 
Viện Nghiên cứu Châu Mỹ
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Xem xét sự hợp hiến của luật

Theo quy định của Hiến pháp Mỹ và
các tiền lệ được thiết lập từ đầu thế kỷ XIX
(như qua giải quyết vụ “Marbury đối đầu
Madison” (1803), tạo lập tiền lệ Tòa án Tối
cao hủy bỏ hiệu lực đạo luật của liên bang
nếu đạo luật đó vi hiến; qua giải quyết vụ
“Fletcher đối đầu Peck” (1810), tạo lập tiền
lệ Tòa án Tối cao hủy bỏ hiệu lực đạo luật
của bang nếu đạo luật đó vi hiến…), Tòa
án Tối cao có quyền xem xét, yêu cầu sửa
đổi hoặc tuyên bố hủy bỏ hiệu lực những
đạo luật (cùng các văn bản liên quan khác)
của Quốc hội liên bang và các nghị viện
bang nếu những đạo luật đó vi phạm Hiến
pháp Mỹ (vi hiến).

Tòa án Tối cao cũng có quyền xem xét,
yêu cầu sửa đổi hoặc tuyên bố hủy bỏ hiệu
lực những quy định, văn bản pháp lý của
các cơ quan hành pháp, tư pháp cấp liên
bang, bang và địa phương nếu những quy
định, văn bản đó vi phạm Hiến pháp liên
bang. Trên thực tế, thẩm quyền này được
sử dụng khá phổ biến và thường xuyên.

Xem xét sự hợp hiến của các cơ
quan công quyền

Tòa án Tối cao có thẩm quyền xem xét,
yêu cầu dừng ngay và tuyên bố vô hiệu
những hành vi của cơ quan công quyền cấp
liên bang, bang và địa phương nếu thấy
những hành vi đó trái với Hiến pháp.

Xem xét phán quyết của các tòa án
bang và địa phương

Tòa án Tối cao có thể xem xét những
phán quyết của các tòa án bang và/hoặc
địa phương nếu những phán quyết ấy trong
phạm vi điều chỉnh của Hiến pháp Mỹ và
Luật Liên bang. Nếu thấy vi hiến, phạm luật
hoặc các sai trái rõ ràng khác, Tòa án Tối
cao có quyền yêu cầu bãi bỏ phán quyết,
tòa án bang và/hoặc địa phương liên quan
phải tiến hành xét xử, phán quyết lại hoặc
chính Tòa án Tối cao lấy vụ việc đó lên để
xem xét và ra phán quyết phù hợp.

Xét xử các vụ việc

Đây là quyền hạn thông dụng nhất của
Tòa án Tối cao. Tòa được quyền xem xét, xử
lý, phán quyết những vụ việc: (1) Có vấn
đề liên quan đến Hiến pháp Mỹ; (2) Có vấn
đề liên quan đến luật liên bang (còn gọi là
“câu hỏi luật liên bang” - federal question);
(3) Có liên quan đến biển đảo/hàng hải; (4)
Có bất đồng/xung đột giữa chính quyền của
từ 2 bang trở lên; (5) Có bất đồng/xung đột
giữa những công dân của các bang với
nhau; và (6) Có bất đồng/xung đột giữa cá
nhân hoặc chính quyền bang với cá nhân
hoặc chính quyền nước ngoài. 

Vụ việc điển hình gần đây nhất là Tòa
án Tối cao Mỹ đã xem xét, xử lý và đi đến
phán quyết bác bỏ đơn kiện của bang Texas
về gian lận bầu cử Tổng thống Mỹ năm
2020. Theo đó, ngày 8/12/2020, Tổng
chưởng lý bang Texas là Ken Paxton đã đại
diện bang này, ủng hộ ứng viên Tổng thống
Đảng Cộng hòa Donald Trump, trực tiếp
khiếu kiện lên Tòa án Tối cao Mỹ, cáo buộc
4 bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và
Wisconsin đã “lợi dụng đại dịch Covid-19
để ban hành bất hợp pháp những thay đổi
vào phút chót trong quy tắc bỏ phiếu qua
thư” và sự “gian lận bầu cử” này đã khiến
ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe
Biden chiến thắng sát nút ứng viên Trump
tại 4 bang trên, dẫn đến đắc cử chung
cuộc. Có tới 17 bang khác cũng ủng hộ đơn
kiện của bang Texas và đều tin rằng sẽ
thành công vì đa số thẩm phán trong Tòa
án Tối cao là đảng viên Cộng hòa như ứng
viên Trump. Tuy nhiên, qua ba ngày xem
xét, ngày 11/12/2020, Tòa án Tối cao Mỹ
chính thức phán quyết bác đơn kiện của
bang Texas, vì cho rằng quy trình bầu cử
Tổng thống Mỹ năm 2020 tại 4 bang đó là
hoàn toàn phù hợp với Luật Bầu cử liên
bang và không có bất cứ sự gian lận nào.
Phán quyết này đã chính thức khép lại
chuỗi cố gắng đảo ngược kết quả bầu cử
của ứng viên Trump, đồng thời giúp đối thủ
Biden chiến thắng chung cuộc và trở thành
Tổng thống thứ 46 của Mỹ từ ngày
20/01/2021.

Mỗi kỳ/năm làm việc chính thức của
Tòa án Tối cao liên bang Mỹ kéo dài từ
ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 10 năm
trước đến khoảng giữa mùa hè (cuối tháng
6 hoặc đầu tháng 7) năm tiếp sau. Những
phiên tòa chính thức diễn ra trong một
phòng xét xử rộng cỡ 300 chỗ. Phía trước
phòng này là một băng ghế dài để các
thẩm phán tòa tối cao ngồi: Chánh án ngồi
chính giữa, ngồi bên phải sát đó là thẩm
phán có thâm niên cao nhất, ngồi bên trái
sát đó là thẩm phán có thâm niên cao thứ
nhì, và cứ liên tục đổi bên như vậy theo
thứ tự thâm niên giảm dần. Gần phòng xét
xử là phòng nghị án (nơi các thẩm phán
quyết định vụ việc) và những phòng khác
(nơi làm việc của thẩm phán và nhân viên
tòa tối cao).

Để được khởi kiện hay biện hộ tại Tòa
án Tối cao, luật sư phải là thành viên của
luật sư đoàn Tòa Tối cao. Để được tiếp nhận
vào luật sư đoàn Tòa Tối cao liên bang,
phải là người có thâm niên ít nhất 3 năm
trong đoàn luật sư của tòa tối cao bang,
phải được giới thiệu bởi 2 thành viên của
đoàn luật sư Tòa Tối cao liên bang (2 người
này không có quan hệ nhân thân với người
được giới thiệu) và không bị kỷ luật bởi tòa
án hay luật sư đoàn.

Những thập kỷ gần đây, công việc
chuẩn bị xem xét khoảng 5.000-6.000 vụ
án mỗi kỳ/năm làm việc của Tòa án Tối cao
do những nhân viên Tòa Tối cao đảm
nhiệm. Họ giúp các thẩm phán đệ trình
những chứng cứ và những vấn đề của các
vụ án, tạo điều kiện cho việc phán quyết
được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.
Những nhân viên này chủ yếu là những
người được bổ nhiệm 1 hoặc 2 năm trong
đội ngũ tốt nghiệp ưu tú của trường luật và
họ giữ vai trò quan trọng trong việc thực
hiện công việc của Tòa. Hầu hết những vụ
án được giải quyết thông qua cách kiểm tra
những chứng cứ bằng văn bản và bản ghi
của các lần xét xử trước. Tuy nhiên, Tòa
cũng xem xét chứng cứ bằng miệng với
khoảng 110-150 vụ mỗi năm - trong các
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trường hợp này, luật sư có 30 phút để biện
hộ về vụ án của mình và khi biện hộ thì
thẩm phán có thể ngắt lời để đặt câu hỏi.
Tòa xem xét việc biện hộ bằng miệng từ
đầu tháng 10 năm trước và kết thúc vào
cuối tháng 4 năm tiếp sau, mỗi tuần xem
xét khoảng 12 vụ án.

Đa phần công việc của Tòa án Tối cao
là xem xét những vụ án mà các tòa phúc
thẩm liên bang và các tòa án bang đã xét
xử có liên quan tới nguyên tắc hiến pháp và
pháp lý quan trọng. Tòa cũng có quyền xét
xử sơ thẩm những vụ án về các vấn đề rất
cụ thể quy định trong Hiến pháp Mỹ. Tòa
còn có thể lấy mỗi vụ án từ các tòa cấp
dưới lên để xem xét nếu như ít nhất 4 trong
số 9 thẩm phán cho rằng điều đó là đặc
biệt cần thiết. 

Hầu hết những vụ án phúc thẩm lên
Tòa án Tối cao là do những người tranh tụng
cảm thấy họ đã phải chịu đựng sự vi phạm
các quyền hiến định, nhưng thực tế Tòa đã
bác tới hơn 90% số vụ vì cho là không vi
phạm các vấn đề quan trọng của Hiến
pháp. Chính vì vậy, những thập kỷ gần đây,
trong mỗi kỳ/năm làm việc, Tòa chỉ xét xử
trọn vẹn khoảng 80-100 vụ, một tỷ lệ rất
nhỏ (gần 2%) so với số vụ tiếp nhận xem
xét. Mỗi kỳ/năm làm việc của Tòa được
chia thành nhiều đợt xét xử, cứ 2 tuần 1
đợt, trong đó có những phiên xét xử công
khai và cuộc họp nội bộ, cùng thời gian nghỉ
để các thẩm phán làm việc độc lập sau các
cánh cửa đóng kín trong lúc xem xét vụ việc
và viết ý kiến.

Quy trình và diễn biến công việc xét xử
của Tòa án Tối cao thực hiện như sau:

Tranh tụng

Những cuộc tranh tụng thường diễn ra
từ thứ Hai đến thứ Tư của mỗi đợt xét xử.
Thời gian làm việc kéo dài từ 10 giờ sáng
đến 12 giờ trưa và từ 1 giờ trưa đến 3 giờ
chiều. Không có bồi thẩm đoàn và không
gọi nhân chứng (vì đây không phải là thủ
tục sơ thẩm). Luật sư hai bên sẽ đưa ra
luận điểm của mình trước các thẩm phán.

Mỗi bên được tranh tụng trong khoảng 30
phút và Tòa có thể cho thêm thời gian nếu
thấy cần thiết. Trong khi luật sư đưa ra luận
điểm của bên mình, họ thường bị các thẩm
phán cắt ngang để nêu câu hỏi. Tranh tụng
là hoạt động rất quan trọng đối với cả luật
sư lẫn thẩm phán bởi đây là giai đoạn duy
nhất trong trình tự xét xử có sự đối thoại,
trao đổi trực tiếp giữa các bên liên quan.
Tòa thường tổ chức tranh tụng 4 vụ mỗi
ngày.

Nghị án

Vào các ngày thứ Sáu trước mỗi đợt
xét xử 2 tuần, Tòa tiến hành nghị án. Vào
chiều thứ Tư và cả ngày thứ Sáu trong mỗi
đợt xét xử, Tòa tiếp tục nghị án. Trong cuộc
nghị án chiều thứ Tư, các thẩm phán thảo
luận về các vụ việc tranh tụng vào ngày thứ
Hai. Còn trong cuộc nghị án ngày thứ Sáu,
họ thảo luận về các vụ việc tranh tụng vào
ngày thứ Ba và sáng thứ Tư, cùng những
vấn đề khác cần xem xét - quan trọng nhất
trong số đó là các đơn xin phát đặc lệnh
“lấy lên xét xử lại”.

Trước cuộc nghị án cuối cùng của mỗi
đợt xét xử (vào ngày thứ Sáu), mỗi thẩm
phán được cung cấp một danh sách các vụ
việc sẽ được thảo luận. Cuộc nghị án bắt
đầu lúc 9h30-10h sáng và kết thúc lúc
17h30-18h chiều. Vào phòng nghị án, các
thẩm phán bắt tay nhau rồi ngồi vào vị trí
làm việc quanh một cái bàn hình chữ nhật.
Cuộc họp tiến hành độc lập sau những
cánh cửa đóng kín và không có bất kỳ ghi
chép chính thức nào về nội dung thảo luận.
Chánh án là người chủ tọa và là người đưa
ra ý kiến, quan điểm đối với mỗi vụ việc.
Các thẩm phán khác lần lượt đưa ra ý kiến,
quan điểm của mình - theo thứ tự thâm
niên từ cao đến thấp.

Số thẩm phán ít nhất để quyết định
một vụ việc là 6 người - số lượng tối thiểu
này thường có khá dễ dàng. Thực tế cho
thấy, nhiều vụ việc vẫn được quyết định tại
Tòa dù không đủ 9 thẩm phán vì cả lý do
khách quan hoặc chủ quan. Quyết định của

Tòa được thông qua theo nguyên tắc đa số
thẩm phán có mặt. Nếu số thẩm phán đồng
ý và phản đối ngang nhau thì quyết định
của tòa cấp dưới sát trước đó được giữ
nguyên (nếu đây là xét xử lần cuối vụ việc)
hoặc quyết định của Tòa sẽ là quyết định
của phe có chánh án (nếu đây là xét xử lần
duy nhất vụ việc - lần đầu tiên và cũng là
lần cuối cùng).

Kết quả

Khi đạt được quyết định tạm thời tại
cuộc nghị án, việc tiếp theo là giao
soạn/viết ý kiến cho một thẩm phán. Nếu
chánh án bỏ phiếu ở bên đa số thì chính
chánh án là người soạn ý kiến hoặc giao
việc đó cho một thẩm phán thuộc bên đa
số. Còn nếu chánh án bỏ phiếu ở bên thiểu
số thì thẩm phán có thâm niên cao nhất
bên phía đa số sẽ soạn ý kiến.

Sau cuộc họp, thẩm phán chịu trách
nhiệm soạn ý kiến của Tòa sẽ viết bản dự
thảo ban đầu. Các thẩm phán khác có thể
viết ý kiến riêng. Bản ý kiến hoàn chỉnh sẽ
được chuyển đến tất cả các thẩm phán.
Người soạn dự thảo thường tìm cách thuyết
phục các thẩm phán bên thiểu số thay đổi
quan điểm và cố gắng giữ nguyên quan
điểm của bên đa số. Tiến trình thương
lượng sẽ diễn ra và nội dung của bản ý kiến
có thể được ít nhiều thay đổi, đáp ứng mong
muốn của các thẩm phán khác để được họ
ủng hộ. Nếu có sự phân cực trong Tòa, thì
sẽ khó đạt được một ý kiến chung/thống
nhất rõ ràng và thậm chí có thể dẫn đến
việc phải thay đổi kết quả bỏ phiếu hoặc
lấy ý kiến của một thẩm phán khác làm
phán quyết chính thức của Tòa.

Cách thức giải quyết hầu hết những vụ
việc đều được đa số thẩm phán ủng hộ, dù
ít vụ đạt được sự đồng thuận cao. Những
thẩm phán không cùng quan điểm với Tòa
gọi là bất đồng. Thành viên bất đồng không
nhất thiết phải nêu ý kiến bất đồng của
mình ra (tuy nhiên, trong mấy thập niên
gần đây, xu hướng soạn ra ý kiến bất đồng



trở nên phổ biến). Nếu có nhiều thành viên
bất đồng, họ có thể soạn từng ý kiến riêng
hoặc tập hợp nhau lại thành một ý kiến bất
đồng chung.

Trong một số vụ việc, có thẩm phán
thống nhất với quyết định của Tòa nhưng vì
một nguyên nhân khác. Với các trường hợp
như vậy, thẩm phán ấy sẽ soạn một văn
bản được coi là ý kiến đồng quy. Một ý kiến
được ghi là “đồng quy và bất đồng” nếu nó
thống nhất, phù hợp, đồng thuận với một
phần quyết định của Tòa nhưng không
thống nhất với các phần còn lại. Ngoài ra,
trong một số vụ việc, Tòa có thể đưa ra một
ý kiến cuối cùng “theo tòa án” (per curiam)
- một loại ý kiến thường rất ngắn và bên
dưới không ký tên. Loại ý kiến này thường
được dùng khi Tòa chấp nhận xem xét lại
một vụ việc nhưng không giải quyết triệt để
vụ việc ấy.

Nhìn chung, mọi ý kiến thẩm phán là
kết quả của những sự thỏa hiệp, bởi vậy,
với mỗi vụ việc, đa số thẩm phán đều được
chuẩn bị để đồng thuận ký vào bản công
bố/phán quyết cuối cùng của Tòa. Nhưng
để đến được bản cuối cùng này là một quy
trình cồng kềnh vì phải trải qua tới 10 bản
dự thảo ở các phòng của mỗi thẩm phán
và 17 hoặc 18 bản dự thảo nữa trước khi
bản tuyên bố đáp ứng yêu cầu của tất cả
thành viên. Mỗi thành viên/thẩm phán
thường phải soạn khoảng 13-18 ý kiến đa
số mỗi năm và cũng viết một số lượng
tương đương các bài ủng hộ hoặc phản đối.
Diễn biến chính của mỗi phiên tòa tại Tòa
án Tối cao đều được ghi lại bằng nhật ký
phiên tòa và được đăng tải, công bố rộng
rãi. Trên trang web của Tòa
http://www.supremecourt.gov/oral_argu-
ments, những phiên tranh luận giữa thẩm
phán và luật sư hai bên đều được ghi âm
và đăng tải công khai./. 
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