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C
hủ tịch Hồ Chí Minh -
Anh hùng giải phóng
dân tộc, danh nhân
văn hóa thế giới. Trọn
đời Người vì nước, vì
dân, hết lòng, hết sức

phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng,
phục vụ Nhân dân. Tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần
vô cùng to lớn và quý giá của dân tộc ta,
mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách

mạng của Nhân dân ta giành thắng lợi.
Nhận thức sâu sắc nội dung, giá trị của tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt
Nam, việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa thể
hiện niềm tin yêu, sự tôn kính của toàn
Đảng và toàn dân ta đối với công lao vĩ đại
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời, vừa
là yêu cầu khách quan của công tác xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch,

vững mạnh, vừa là giải pháp để triển khai
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng.

Mỗi bước thắng lợi, đi lên của cách

mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh

giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống

ngoại xâm, xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến

hành sự nghiệp đổi mới 35 năm qua là kết

quả của nhiều nhân tố, song đều gắn liền

với cội nguồn tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh. Dưới ánh sáng soi đường

của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã lãnh

đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn đời sống

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

PGS. TS Đỗ Xuân Tuất 
Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng

Tổng Biên tập Tạp chí nghiên cứu Hồ Chí Minh 

Toàn cảnh Hội thảo khoa học: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc” tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
ngày 31/8/2021. Ảnh minh họa. Nguồn: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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đạo Nhân dân ta giành những thành tựu to

lớn, mang tầm vóc lịch sử. “Đất nước ta
chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị
thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1). 

Bởi vậy, đẩy mạnh việc học tập và làm

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh là quan điểm, chủ trương, định hướng

lớn trong công tác chính trị, tư tưởng của

Đảng, đã trở thành nhiệm vụ quan trọng

thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và

các tầng lớp Nhân dân, phản ánh ý Đảng

và lòng dân. 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016,

của Bộ Chính trị khóa XII (Chỉ thị 05-

CT/TW) có nội dung toàn diện, sâu sắc, thể

hiện bước phát triển trong nhận thức về

việc vận dụng và phát triển sáng tạo tư

tưởng Hồ Chí Minh, đưa tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa

mạnh mẽ, thật sự thấm sâu vào trong nhận

thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng

viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo động

lực và sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần

thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới. Thực

tiễn chứng minh, quá trình triển khai học

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh có nội dung, phương thức

thực hiện rất phong phú, đa dạng. Trong

quá trình đó, Ban Bí thư đã ban hành Kế

hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 về

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu rõ

mục đích, yêu cầu, nội dung các công việc

và giao trách nhiệm cho các cấp ủy, tổ

chức Đảng, các cấp, các ngành, địa

phương, cơ quan, đơn vị thực hiện. Trên

cơ sở đó, ngày 19/8/2016, Ban Tuyên

giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn

số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ

thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ

Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của

Ban Bí thư, Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW

ngày 10/11/2016 về tuyên truyền thực hiện

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị,...

trong đó, xác định rõ các quan điểm,

nguyên tắc chỉ đạo thực hiện; mục đích,

yêu cầu, nội dung, hình thức, biện pháp

thực hiện, thời gian, nguồn lực bảo đảm và

lực lượng tiến hành.

Trong 5 năm (2016 - 2021), các cấp

ủy Đảng chú trọng việc đưa nội dung thực

hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết,

chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị

quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết

đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là gắn kết

chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết

Trung ương 4 khóa XII về 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; xác định rõ trách nhiệm

của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu

trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở hướng

dẫn của Trung ương, các cấp ủy Đảng đã

chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây

dựng bản cam kết và kế hoạch thực hiện

phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất

đạo đức, lề lối làm việc, tác phong công tác.

Việc gắn nội dung học tập và làm theo được

triển khai theo chuyên đề trong cả nhiệm

kỳ và hằng năm, với việc thực hiện nhiệm

vụ chính trị của toàn Ðảng, của từng cơ

quan, đơn vị. 

Kế thừa và phát huy một cách hiệu

quả những kết quả đạt được trong công tác

này từ những nhiệm kỳ trước, trong đó chú

trọng việc cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo

vào hoàn cảnh thực tiễn, việc triển khai

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ

Chính trị đã diễn ra nghiêm túc, dưới nhiều

hình thức phong phú, đa dạng, đổi mới từ

nội dung và phương thức thực hiện. Qua đó

đã góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh

chính trị, lý tưởng, niềm tin vào sự nghiệp

đổi mới, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa

xã hội. 

Trong quá trình triển khai thực hiện,

Đảng đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo

của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò,

trách nhiệm của từng thành viên cấp ủy, bộ

phận giúp việc, tham mưu trong thực hiện.

Đồng thời, coi trọng sự phối hợp giữa cơ

quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ

nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền về Hồ

Chí Minh với các cơ quan tuyên giáo các

cấp. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định

đến chất lượng, hiệu quả việc đẩy mạnh

học tập và làm theo, cũng như về xây dựng

chủ đề học tập và làm theo hằng năm và

toàn khóa của Trung ương sát với tình hình

thực tiễn. Bởi vì, chủ đề học tập và làm

theo phong phú, sâu sắc, toàn diện bao

nhiêu, thì trước sự vận động vô cùng phong

phú và phức tạp của thực tiễn cách mạng,

của nhiệm vụ chính trị, sẽ luôn đòi hỏi sự

cụ thể hóa trong vận dụng một cách linh

hoạt, sáng tạo, phù hợp thực tiễn. Từ định

hướng nội dung học tập và làm theo tư

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

hằng năm của Trung ương, để sát với tình

hình thực tiễn, trong quá trình thực hiện,

bên cạnh việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc

nội dung chuyên đề toàn khóa, các cấp uỷ,

chi bộ đã tổ chức khá hiệu quả việc nghiên

cứu, học tập nội dung, giá trị của tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ

chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền

được đa dạng hóa, gắn với đặc thù của mỗi

vùng, miền, cơ quan, đơn vị, với từng đối

tượng và nhìn chung phù hợp trình độ cán

bộ, đảng viên và Nhân dân. Các cấp uỷ, tổ

chức Đảng đã cụ thể hóa trong nội dung

nghị quyết của cấp ủy các cấp, gắn liền với

nhiệm vụ chính trị trọng tâm hằng năm và

của cả nhiệm kỳ. 

Nhìn nhận tổng thể, dưới sự lãnh đạo,

chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả của

các cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc biệt là sự

quan tâm sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí

thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư; sự

vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự

tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên,

các tầng lớp Nhân dân, việc đẩy mạnh học

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được coi

trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong

nhận thức và hành động. Kết quả điều tra

dư luận xã hội tháng 3/2021 của Ban Tuyên

giáo Trung ương cho thấy: 79% số người

được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị

“giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân

nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về những

nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
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81% cho rằng “việc đẩy mạnh học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ

Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW đã trở

thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

của mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng

viên”. (2)

Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã

tạo được những tiền đề, nền tảng vững

chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng của Đảng

và Nhân dân ta còn nhiều khó khăn, thách

thức. Trong bối cảnh, tình hình quốc tế và

trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó

khăn, thách thức đan xen, đặt ra những yêu

cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội

XIII của Đảng (năm 2021) đã khẳng định

quyết tâm: “Tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển
đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh
dân tộc với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy
mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi
mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ
quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn
định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước
ta trở thành nước phát triển, theo định
hướng xã hội chủ nghĩa”.(3)

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu,

nhiệm vụ đó, Nghị quyết Đại hội XIII của

Đảng đã chỉ rõ một trong những giải pháp

quan trọng là: “Nêu cao tinh thần tự giác

tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ,

đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức

cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu,

rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính

trị”(4); “Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị

quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết

Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn

với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các

giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng

chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”(5).

Ngay sau Đại hội, Bộ Chính trị đã ra Kết

luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp

tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ

Chính trị. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo

Trung ương đã ban hành Kế hoạch số

57-KH/BTGTW về thực hiện Kết luận số

01-KL/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, Ban

Tuyên giáo Trung ương xác định rõ mục

đích, yêu cầu, nội dung công việc thực hiện

của các cơ quan, đơn vị theo chức năng,

nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết

đại hội Đảng các cấp và các mục tiêu,

nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trọng tâm là: Nâng cao nhận thức cho cán

bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá

trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt

chẽ giữa học tập với làm theo; thực

hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ,

đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên,

hội viên trong học tập và làm theo; đổi

mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất

lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học

tập, vận dụng và phát triển sáng tạo tư

tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra,

giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ

thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn

với thực hiện các nghị quyết Trung ương về

xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định

của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi

vào cõi vĩnh hằng, nhưng cuộc đời, sự

nghiệp, tư tưởng vĩ đại của Người vẫn sống

mãi với dân tộc và nhân loại. Di sản Hồ Chí

Minh vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc, soi

rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

ta tiếp tục sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà

Người đã gian khổ, cống hiến và hy sinh

trọn đời. Trên cơ sở những thành tựu bước

đầu đạt được trong đẩy mạnh học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ

Chí Minh những năm qua, để việc thực hiện

Chỉ thị, Kết luận nêu trên của Bộ Chính trị

gắn với đưa Nghị quyết Đại hội XIII của

Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội, rất cần

quan tâm thực hiện hiệu quả một số nội

dung sau:

Thứ nhất, trên cơ sở nội dung chuyên

đề học tập và làm theo toàn khóa (2021-

2025): “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự
lực, tự cường và khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh, hạnh phúc”, cấp ủy các

cấp, căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương,

đặc điểm tình hình của mình, từng địa

phương, cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa từng

nội dung cho phù hợp. Sự cụ thể hóa đó

phải luôn dựa trên điều kiện và hoàn cảnh

thực tiễn, phát huy tính chủ động, linh hoạt,

sáng tạo của tổ chức Đảng (mà nòng cốt,

hạt nhân là chi bộ), của từng cán bộ, đảng

viên, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính

trị. Mỗi chủ thể thực hiện phải xây dựng

được kế hoạch, giải pháp giải quyết triệt để

các vấn đề bức xúc, vướng mắc còn tồn tại.

Đồng thời, kế hoạch, nội dung đó phải gắn

liền với phong trào thi đua yêu nước, với

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây

dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững

mạnh; tránh máy móc, hình thức, sơ cứng,

phiến diện, một chiều, tách rời giữa học tập

và làm theo, hoặc phô trương, hình thức,

“nói nhiều làm ít”, lời nói không đi đôi với

việc làm,... và những biểu hiện lệch lạc

khác trong học tập và làm theo Bác. 

Thứ hai, quán triệt tư tưởng Hồ Chí

Minh “cán bộ là gốc” của mọi công việc,

công việc thành công hay thất bại là do cán

bộ tốt hay kém để phát huy vai trò, trách

nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán

bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán

bộ chủ chốt trong việc triển khai thực hiện

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh. Điều đó đòi hỏi

cao ở tinh thần “noi gương Hồ Chí Minh” để

không chỉ tiên phong, gương mẫu về tư

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tác

phong sinh hoạt, công tác mà còn phải tiên

phong, gương mẫu trong lời nói và việc làm,

“nói đi đôi với làm”, làm quyết liệt và đi vào

chiều sâu thực chất vì lợi ích chung.

Thứ ba, gắn tổ chức thực hiện chuyên

đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực

hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày

22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản

bác các luận điểm sai trái, xuyên tạc của
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các thế lực thù địch. Một trong các mũi nhọn tấn công của chúng

là bôi nhọ, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí

Minh, nhằm “hạ bệ thần tượng”, ngay cả đối với những điểm mà

chúng ta tưởng rằng khó có thể xuyên tạc được là về đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh, về đời tư trong sáng của Người. Trong

đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần có bản

lĩnh, có phương pháp và bằng nhiều phương thức phong phú,

thuyết phục, với những luận cứ khoa học xác đáng, vững chắc,

tin cậy.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện học

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo

quan điểm của Hồ Chí Minh: Lãnh đạo mà không có kiểm tra coi

như không lãnh đạo, đòi hỏi việc thực hiện phải gắn liền với đánh

giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm

và cả nhiệm kỳ. Quá trình đó phải đi liền với công tác thi đua,

khen thưởng, xây dựng và nhân rộng mô hình mới, cách làm sáng

tạo, tạo động lực tinh thần mới trong học tập và làm theo Bác.

Mặt khác, chú ý uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm kém

hiệu quả, có những hình thức xử lý thích hợp đối với những tổ

chức, cán bộ, đảng viên “nói nhiều làm ít”, lời nói không đi đôi

với việc làm, thậm chí “chỉ nói” mà “không làm”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (năm 2021)

đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm, 10 năm

tới và tầm nhìn đến năm 2045, thể hiện tập trung ý chí, sức mạnh

và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội, Đảng ta khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt
của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và

vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng

Hồ Chí Minh”. Đây chính là cơ sở, định hướng cốt lõi để thực hiện

thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, các đột phá chiến

lược của đất nước, đồng thời quan hệ trực tiếp tới công tác xây

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững

mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Bởi

vậy, “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước

phồn vinh, hạnh phúc” hiện nay chính là một giải pháp hữu hiệu,

góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,

góp phần “thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí

Minh và ước vọng của toàn dân tộc ta” về xây dựng nước Việt

Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc./.

Chú thích: 

(1), (3), (4), (5) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, tr.25;
tr.14; tr.183; tập 2, tr.236;

(2) Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày
15/05/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tháng 5/2021.

Xin chúc mừng Tạp chí Thanh tra
Có nhiều bạn đọc khắp gần xa
Nhà báo, phóng viên rèn bút lực
Chống tham ô, lãng phí, gian tà!

Xin chúc mừng Tạp chí Thanh tra
Phát triển trưởng thành - Trên đà đổi mới
Thông tin kịp thời, chân thực, chính xác
Thấy việc bất bình quyết chẳng dung tha

Xin chúc mừng Tạp chí Thanh tra
43 năm - Chặng đường đã qua
Các thế hệ nối nhau tiến bước
Học tập Bác, làm theo lời Bác
Vì nước, vì dân: Chống bọn gian tà!
Nhà báo, phóng viên lòng trong, tâm sáng
Tạp chí vững vàng hội nhập, vươn xa...!

Lê Xuân Đạm

CHÚC MỪNG NGÀY THÀNH LẬP
TẠP CHÍ THANH TRA

(18/10/1978 - 18/10/2021)
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Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm
chính trị, kinh tế, văn hóa... của nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa chưa được bao lâu,
thực dân Pháp lại quay trở lại, hòng biến
nước ta trở thành thuộc địa một lần nữa.
Mặc dù “chúng ta càng nhân nhượng
nhưng thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng
quyết tâm cướp nước ta lần nữa”. Trước
hành động trắng trợn đó, lãnh tụ Hồ Chí
Minh đã cất lời Kêu gọi toàn quốc kháng
chiến “chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất
định không chịu mất nước, nhất định không
chịu làm nô lệ”. Mùa đông năm ấy, với cây
gậy trúc và đôi dép cao su, Người tạm rời
xa Hà Nội lên đường đi kháng chiến.

“Chính phủ phải xa rời Thủ đô để
kháng chiến cứu nước. Tuy xa nhau, nhưng
lòng Chính phủ luôn luôn gần cạnh đồng
bào”(1). Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù xa Hà
Nội, Người luôn dõi theo mỗi bước đường
thắng lợi, kịp thời chia sẻ, động viên những
khó khăn và cổ vũ quân dân Thủ đô kháng
chiến chống thực dân Pháp. Với các chiến
sĩ cảm tử quân Thủ đô “lòng Già Hồ luôn
luôn ở bên cạnh các em”, Người “không nỡ
ăn Tết” vì nhớ các chiến sĩ. Người viết thư
“gửi đồng bào, vệ quốc quân, dân quân du
kích, cán bộ xung phong cảm tử khu XI”
nhắc nhở đồng bào và tướng sĩ vượt mọi
khó khăn, làm trọn nhiệm vụ. Người viết
thư biểu dương Đoàn 29 (Trung đoàn Thủ

Ý nghĩa lịch sử, giá trị định hướng phát triển Thủ đô
Chủ tịch Hồ Chí Minh với giải phóng Hà Nội - 

TS. Lê Trung Kiên
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ths. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Đại học Phòng cháy chữa cháy

T
rước Cách mạng tháng Tám
năm 1945, Hồ Chí Minh đã
từng đi qua năm châu bốn
bể nhưng lại chưa một lần
được đặt chân tới Hà Nội.
Song, với con người đã

“tường gốc tích nước nhà Việt Nam”, Người
cùng với Quốc dân Đại hội quyết định chọn
Hà Nội là Thủ đô của nước Việt Nam độc
lập. Giữ một tình cảm đặc biệt với Hà Nội
và vẫn thường gọi Hà Nội bằng cái tên thân
thương “Thủ đô ta”, với Người, Thủ đô Hà
Nội chính là “trái tim” của đất nước, khi
“trái tim” được giải phóng là đất nước giữ
được nhịp đập của mình. Hành trình của
Người với công cuộc giải phóng, kiến thiết
đất nước, Thủ đô có ý nghĩa vô cùng to lớn
đối với lịch sử dân tộc và với công cuộc xây
dựng Thủ đô ngày càng “đàng hoàng hơn,
tươi đẹp hơn” ngày nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với giải phóng
Thủ đô Hà Nội

Ngày 19/8/1945, Cách mạng tháng
Tám thành công, Hà Nội giành được chính
quyền. Ngày 25/8/1945, lần đầu tiên Bác
Hồ đặt chân lên mảnh đất thiêng này, tại
đây Người đã viết bản “Tuyên ngôn Độc
lập” lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2/9/1945, Nhân
dân cả nước hướng về Hà Nội, lắng nghe
tiếng vọng non sông của nước Việt Nam độc
lập. Hà Nội chính thức là Thủ đô của nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua Hiến
pháp năm 1946 tại kỳ họp thứ hai Quốc hội
khóa I (28/10/1946 - 09/11/1946). 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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đô - 1948) với những thành tích trong chiến
đấu, trong huấn luyện, đồng thời nhắc nhở
đơn vị cần rút kinh nghiệm trận đánh và
phải luôn gần gũi dân. Người đã viết Thư
gửi Đội du kích Thủ đô (tháng 11/1948) với
niềm tin tưởng “Du kích Thủ đô đã oanh liệt
lập công lần đầu. Tôi chắc rằng từ nay, du
kích Thủ đô sẽ lập công nhiều hơn nữa, to
hơn nữa” (2). Trong Thư gửi đồng bào vùng
Hà Nội, Người khẳng định rằng: “Hà Nội
đang nêu gương dũng cảm cho toàn quốc.
Ngày nay, chịu đựng càng nhiều, mai sau
kết quả càng to” (3). Trong mỗi bức thư gửi
quân và dân Hà Nội, bên cạnh động viên,
khen ngợi, Người luôn dành niềm tin tất
thắng: “Chúng ta chắc thắng, vì chúng ta
quyết thắng. Tôi viết thư này với tất cả tấm
lòng thương xót, yêu mến và chắc chắn.
Đồng bào cố tiến lên. Ngày vẻ vang sẽ
không xa nữa” (4).

Trong gian lao kháng chiến với biết bao
bộn bề công việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn
luôn kịp thời chia sẻ, cổ vũ, động viên quân
dân Hà Nội bền gan, bền chí kháng chiến
cùng chiến sĩ, đồng bào cả nước. Sự đoàn
kết toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã làm
nên chiến dịch Điện Biên Phủ, giành thắng
lợi quyết định trong cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp, từ đó trở về giải phóng Thủ
đô. Chuẩn bị cho ngày tiếp quản Thủ đô,
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn theo dõi và chỉ
đạo sát sao công cuộc tiếp quản. Tại lớp
học tiếp quản tại Đại Từ (Thái Nguyên),
Người đã đến dự và căn dặn cán bộ, bộ đội,
công an vào thành phố phải giữ vững nhân
cách người kháng chiến, luôn thực hành
“cần, kiệm, liêm, chính”, nghiêm túc thực
hiện 8 chính sách, 10 điều kỷ luật khi vào
tiếp quản Thủ đô. Hòa chung niềm vui của
quân dân Thủ đô vào ngày 10/10/1954,
trong Lời kêu gọi nhân ngày Thủ đô giải
phóng, Người khẳng định: “Ngày nay do
Nhân dân ta đoàn kết nhất trí, quân đội ta
chiến đấu anh dũng, hòa bình đã thắng lợi,
Chính phủ lại trở về Thủ đô với đồng bào.
Muôn dặm một nhà, lòng vui mừng khôn

xiết kể” (5)! Vui ngày giải phóng không quên
nhiệm vụ, Người cũng đề ra những nhiệm
vụ cấp bách đối với Hà Nội là: Giữ gìn trật
tự, duy trì sản xuất, kinh doanh buôn bán,
khôi phục mọi hoạt động văn hóa, đảm bảo
sự hoạt động bình thường của ngoại kiều
để cùng Chính phủ vượt mọi khó khăn và
đạt được mục đích chung: “Làm cho Hà Nội
thành một Thủ đô yên ổn, tươi vui và phồn
thịnh” (6).

Giải phóng Thủ đô có ý nghĩa sâu sắc
đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và
có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cách
mạng giải phóng dân tộc của Nhân dân thế
giới. Thủ đô được giải phóng, đưa cuộc sống
sinh hoạt trở lại bình thường, Người căn
dặn: “Mỗi một người dân Hà Nội, bất kỳ
thuộc tầng lớp nào, bất kỳ làm công việc gì,
đều cần phải cố gắng làm trọn nhiệm vụ
của mình, đều cần phải góp phần vào công
việc ổn định sinh hoạt của Thủ đô ta” (7).
Với truyền thống cách mạng của Thủ đô
“ngàn năm văn hiến”, Người trao nhiệm vụ
cho Hà Nội “hăng hái phấn đấu làm cho
mọi ngành hoạt động của Thủ đô ngày thêm
phát triển, để làm gương mẫu, để dẫn đầu
cho Nhân dân cả nước ta... để xây dựng
một đời sống sung sướng, tươi đẹp, thái
bình mãi mãi cho con cháu chúng ta”(8).
Sau khi kháng chiến chống Pháp thắng lợi,
hòa bình lập lại ở miền Bắc. Chủ tịch Hồ
Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc trở về sống
và làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Từ đây,
Người ở lại Thủ đô, Thủ đô có Người. Hà Nội
được hòa bình, ổn định phát triển dưới sự
lãnh đạo của Đảng và Chính phủ mà đứng
đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Ý nghĩa lịch sử và giá trị định hướng
phát triển Thủ đô ngày nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, Thủ đô
Hà Nội đã giải phóng được 67 năm với
nhiều đổi thay ngày càng tươi đẹp hơn. Sự
quan tâm sâu sắc, những lời dặn dò của
Người vẫn còn ý nghĩa lớn lao trong công
cuộc xây dựng Thủ đô ngày nay.

Đặc biệt, Hà Nội được Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Trung ương Đảng lựa chọn là Thủ
đô của một đất nước độc lập, Người vẫn
nằm ở đây - nơi Thủ đô yêu dấu, nơi mọi
con tim, khối óc người Việt Nam đều hướng
về. Người đã từng nhấn mạnh, Hà Nội phải
là “khuôn mẫu” cho toàn quốc, cho thấy sự
đánh giá về tầm quan trọng đặc biệt của
Thủ đô Hà Nội đối với đất nước. Trong công
cuộc xây dựng đất nước hiện nay, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nhấn
mạnh “Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là bộ
mặt của quốc gia, là nơi hội tụ của khí
phách cha ông, hồn thiêng dân tộc”, “Hà
Nội phải gương mẫu, đi đầu về tất cả mọi
phương diện” (9). Với vai trò, vị trí đặc biệt
quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh,
Đảng và Chính phủ giao trọng trách, đối với
mỗi người dân Hà Nội cần nhận thức đầy
đủ, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và trách
nhiệm của một công dân Thủ đô “thứ nhất
kinh kỳ” với “ngàn năm văn hiến”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc xây
dựng Thủ đô Hà Nội không phải là trách
nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của
“toàn thể đồng bào Hà Nội đoàn kết, phấn
đấu thắng lợi”. Mỗi người có một vị trí,
trách nhiệm trong xây dựng, kiến thiết Thủ
đô: Chính phủ làm nhiệm vụ là “người đầy
tớ trung thành, tận tụy của Nhân dân”, các
cụ phụ lão “đôn đốc con cháu tiến tới”,
thanh niên, nhi đồng - chủ nhân tương lai
của Thủ đô “chăm chỉ học tập, hăng hái
tham gia công việc khôi phục và xây dựng
Thủ đô”. Thấm lời dạy của Người, ngày nay
quân và dân Hà Nội chung sức đồng lòng
phấn đấu đưa Thành phố phát triển nhanh,
bền vững để xây dựng Thủ đô ngày càng
giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Làm được
điều này, điểm nhấn quan trọng trong
nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Thành
phố Hà Nội là công tác nêu gương cán bộ
chủ chốt, từ đó khơi dậy ý chí, phát huy
truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng,
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Về an ninh trật tự, Chủ tịch Hồ Chí
Minh từng nhấn mạnh: “Cả nước nhìn về
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Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất
cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an
ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô
bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật
chất và tinh thần”(10). Hà Nội là trái tim của
cả nước, đầu não chính trị - hành chính
quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo
dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, chính
quyền và nhân dân Hà Nội nhất định đảm
bảo vững chắc về chính trị, trật tự an toàn
xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, góp phần củng cố và tăng thêm
niềm tin của Nhân dân với Đảng và chính
quyền.

67 năm trước, Thủ đô Hà Nội được
giải phóng mở ra thời kỳ phát triển mới
trong lịch sử vẻ vang của Thăng Long -
Đông Đô - Hà Nội. Trong quá trình phát
triển Thủ đô, đất nước hội nhập, chúng ta
vẫn nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về phát huy tinh thần yêu nước, đoàn
kết một lòng, thực hiện cần - kiệm, chống

xa hoa, lãng phí, thi đua xây dựng Thủ đô
ngày càng giàu đẹp. Trong các phường, xã
tại các địa phương trên địa bàn Thủ đô
luôn phấn đấu giữ gìn giá trị văn hóa
truyền thống, phong tục, tập quán đẹp của
văn hóa Tràng An, Xứ Đoài. Phong trào
“toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa ở khu dân cư” với các mô hình gia
đình văn hóa, thôn làng văn hóa, tổ dân
phố và đơn vị văn hóa dần dần đã được ổn
định và tiếp tục phát huy vai trò tích cực.
Toàn quân, toàn dân Thủ đô ra sức thi đua
thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19
hiện nay, truyền thống đoàn kết tương thân
tương ái và tinh thần sẻ chia đã, đang
được lan tỏa là minh chứng về những giá
trị cao đẹp của con người Việt Nam và nét
đẹp của nhân dân Thủ đô cùng chung tay
với cả nước từng bước chiến thắng dịch
bệnh, phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi
xa, nhưng trong lòng mỗi người dân Hà Nội
luôn thấm đượm những tình cảm quan tâm
sâu sắc, lời chỉ dạy hết sức gần gũi thân
thương của Người về giải phóng và phát
triển Thủ đô. Đó là “tài sản vô giá”, là động
lực giúp Đảng bộ, quân và dân Hà Nội
chung sức đồng lòng phấn đấu đưa Thành
phố phát triển nhanh, bền vững để xây
dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh
và hiện đại, xứng đáng là “thành phố vì hòa
bình”, “Thủ đô của lương tri và phẩm giá
con người”.

Chú thích: 

(1), (2), (3), (4); (5); (6); (7); (8); (10) Hồ Chí
Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật,
HN.2021, t. 9, tr. 79; t. 5, tr. 647; t. 6, tr. 62; t. 6, tr.
62; t.9, tr. 79; t.9, tr. 80; t.9, tr. 86; t.9, tr. 91; t. 9, tr.
78;

(9) Nguyễn Phú Trọng, Hà Nội chưa khi nào có
cơ hội phát triển như bây giờ, Báo điện tử Thanh
niên, 2020. (https://thanhnien.vn/thoi-su/phai-
nhan-thuc-sau-sac-day-du-hon-ve-vai-tro-cua-
thu-do-1290753.html).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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khác nhau và cũng từ đó mà ảnh hưởng,
quy mô và tác hại cũng khác nhau. Có
những hành vi tham nhũng có tính chất vụ
lợi cá nhân nhưng cũng có những hành vi
tham nhũng hướng tới lợi ích của một nhóm
người, một tập thể, một cộng đồng. Điều
này thường thấy trong quá trình xây dựng
chính sách, pháp luật, diễn ra một cách

tinh vi và mang đến những hậu quả lớn cần
được nhận diện để hạn chế, loại trừ. 

Tham nhũng chính sách và lợi ích
nhóm

Xây dựng chính sách, pháp luật là

hoạt động phức hợp bao gồm phạm vi rộng

lớn các hành vi kế tiếp nhau, quan hệ chặt

trong xây dựng chính sách, pháp luật ở Việt Nam
Phòng, chống tham nhũng

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

T
ham nhũng là hành vi lợi
dụng chức vụ, quyền hạn
trong khi thực hiện nhiệm
vụ, công vụ vì vụ lợi. Về lý
thuyết thì mọi hành vi thực
hiện nhiệm vụ, công vụ đều

có thể xảy ra tham nhũng. Tuy nhiên, tùy
theo mỗi nơi, mỗi lúc mà tham nhũng có

Tham nhũng chính sách từng được đặt ra trong phiên thảo luận Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng trước đây.
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chẽ với nhau, do có nhiều chủ thể có vị trí,
chức năng, quyền hạn khác nhau tiến hành
nhằm chuyển hóa ý chí của giai cấp cầm
quyền thành những quy tắc pháp lý, thể
hiện chúng dưới những hình thức chính
sách, pháp luật (chủ yếu là các văn bản
quy phạm pháp luật).

Tham nhũng xảy ra trong quá trình ban
hành các văn bản này và tác động đến các
chủ thể, những tổ chức và cá nhân tham
gia vào quá trình chuẩn bị, soạn thảo, trình
hoặc thông qua các văn bản này.

Cũng cần nói thêm rằng ngoài hệ
thống văn bản quy phạm được nêu ra trong
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật, có nhiều văn bản không nằm trong hệ
thống này nhưng chứa đựng những quy
phạm pháp luật và trên thực tế nó chứa
đựng nhiều nguy cơ “lợi ích nhóm”, một
cách gọi khác của tham nhũng chính sách
hay tham nhũng trong quá trình xây dựng
pháp luật mà chúng tôi sẽ phân tích ở phần
sau.

Như vậy có thể hiểu tham nhũng chính
sách, pháp luật là việc tác động đến các
chủ thể, những tổ chức và cá nhân tham
gia vào quá trình chuẩn bị, soạn thảo, trình
hoặc thông qua các chính sách, pháp luật
nhằm mang lại lợi ích cho một nhóm người
(một cơ quan, tổ chức, một ngành, nghề,
một địa phương...)

Cách hiểu này rộng dài hơn so với khái
niệm về tham nhũng khi lược bỏ yếu tố về
chủ thể (người có chức vụ, quyền hạn, vốn
hiện nay đã mở rộng ra cả khu vực ngoài
nhà nước). Điều này có nghĩa bất kỳ cá
nhân, tổ chức nào tác động vào việc xây
dựng pháp luật để vụ lợi thì đều có thể bị
coi là tham nhũng.

Ở nước ta, thời gian gần đây hay dùng
khái niệm “tham nhũng chính sách” chính
là để chỉ loại tham nhũng này. Nó cũng gắn
bó chặt chẽ với một khái niệm khác mới
xuất hiện đó là “lợi ích nhóm”. Thực tế thì

tham nhũng chính sách là một dạng của
“lợi ích nhóm”.

Đó là khi những người có quyền lực
(chủ yếu là tiền) sử dụng nó để điều chỉnh
chính sách theo hướng có lợi cho nhóm của
họ trong tương lai. Tất nhiên, quá trình
“điều chỉnh” này đồng thời tước đoạt lợi ích
của những người yếu thế hơn. Người giàu
giàu hơn và người nghèo nghèo đi, sự bất
công ngày càng gia tăng.

Khác với hành vi tham nhũng cụ thể,
thường là từ sự vi phạm pháp luật hiện
hành dễ nhận diện, “tham nhũng chính
sách” là loại tham nhũng cực kỳ nguy hiểm
nhưng phát hiện lại rất khó và nó qua nhiều
khâu, nhiều tầng nấc. 

Tham nhũng chính sách là một loại
“lợi ích nhóm” trong xây dựng pháp luật, là
việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá
trình xây dựng pháp luật để mang lại lợi ích
không chính đáng cho cơ quan, tổ chức, địa
phương, ngành nghề hoặc công tác quản lý
nhà nước. Lợi ích nhóm là một nhóm có
quyền lực và vị thế nhất định câu kết với
nhau để mưu cầu lợi ích cho các thành viên
trong nhóm, nhưng lợi ích này đi ngược lại
với lợi ích quốc gia, ảnh hưởng đến lợi ích
chính đáng của đại đa số người dân. 

Có hai nhóm lợi ích cơ bản mong muốn
tác động vào chính sách, pháp luật: Một là
các cơ quan quản lý bộ, ngành - là cơ quan
được giao chuẩn bị các dự án luật và nghị
định cũng như ban hành các thông tư
thường hướng tới lợi ích của ngành, lĩnh vực
mình phụ trách. Hai là nhóm lợi ích từ các
đối tượng chịu tác động của chính sách,
mong muốn chính sách, pháp luật đưa ra
có lợi cho nhóm của mình, rõ ràng nhất là
lợi thế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
của các doanh nghiệp.

Tham nhũng chính sách xuất hiện
ngay từ khâu đầu tiên là hoạch định chính
sách. Những nhóm có thế mạnh thường
tiếp cận nhanh đến cơ quan chức năng,

những nhóm này có thể vận động “hành
lang”, thậm chí “bôi trơn”... để được lựa
chọn chính sách hoặc dự luật nào đó được
đưa vào chương trình xây dựng. Một đất
nước mỗi thời điểm có hàng ngàn vấn đề
đang đặt ra cần được giải quyết bằng chính
sách. Vậy những vấn đề nào cần ưu tiên
giải quyết ngay hôm nay? Tham nhũng
chính sách bắt đầu từ việc vận động để lợi
ích của mình được “luật hóa”, trước hết là
vấn đề đó được đưa vào chương trình xây
dựng pháp luật.

Trong giai đoạn xây dựng và ban hành
chính sách, tham nhũng có thể xảy ra với
những hình thức rất tinh vi. Nhóm lợi ích có
thể “chèn” các câu chữ vào văn bản quy
phạm pháp luật, nhất là những câu chữ liên
quan đến lợi ích của họ. Mỗi câu chữ thêm
bớt trong văn bản có thể sẽ là những thủ
tục, những “giấy phép con” trong quá trình
thực thi chính sách. Nhóm lợi ích có thể
trực tiếp (nếu là cơ quan, tổ chức có trách
nhiệm soạn thảo) hoặc gián tiếp (hối lộ
những người có trách nhiệm soạn thảo) có
thể đưa những nội dung hay phương án có
lợi cho ngành mình, nhóm mình, “gài” các
câu chữ vào văn bản quy phạm pháp luật,
nhất là những câu chữ liên quan đến lợi ích
của họ. Cũng có thể thêm các thủ tục, các
loại “giấy phép con” không cần thiết để tạo
ra quyền lực, sau này có thể lợi dụng gây
khó khăn, sách nhiễu, đòi hối lộ. 

Tham nhũng ở giai đoạn này rất
“khéo” và rất tinh vi. Họ viện lý do sự “chặt
chẽ’, việc bảo đảm hiệu quả, hiệu lực trong
quản lý nhà nước, nhân danh “an ninh
quốc gia”, nhân danh “lợi ích nhân dân”...
để biện minh cho những quy định che đậy
lợi ích của nhóm mình muốn bảo vệ. Kết
quả là chủ trương, chính sách một đằng,
khi thực hiện lại một nẻo, xung đột pháp lý,
xung đột chính sách là hiện tượng nhức
nhối đến nay vẫn chưa giải quyết được.
Ngược lại, khi được bồi dưỡng, bôi trơn của
các đối tượng tác động (phần lớn là từ các
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doanh nghiệp), họ lại dùng lý lẽ đề cao tính
tự chủ, tự chịu trách nhiệm... để nới lỏng
các điều kiện lẽ ra cần phải có, để tạo lợi
thế cho doanh nghiệp trong kinh doanh, né
tránh sự kiểm soát của Nhà nước, thậm chí
tận dụng để buôn lậu, trốn thuế hay giảm
thuế, gian lận thương mại... 

Tham nhũng chính sách thực chất là
hành vi hối lộ những người có thẩm quyền
trong quá trình ban hành văn bản pháp luật
nhằm đưa ra những nội dung có lợi cho một
nhóm người nào đó và lợi ích đó sẽ thu
được khi triển khai thi hành các văn bản
pháp luật trên thực tế. Các biểu hiện dễ
nhận thấy thường là: Tăng thêm quyền hạn
cho cơ quan, tổ chức mình hoặc ngược lại
đưa ra các thủ tục, giấy phép con, chẳng
hạn các loại giấy tờ, các khâu kiểm tra,
thẩm định... Rõ ràng hơn là hướng đến các
quy định mang đến lợi ích vật chất cho đội
ngũ công chức của ngành, lĩnh vực mình,
chẳng hạn như các chế độ về thâm niên,
ưu đãi nghề, tỷ lệ trích thưởng từ số thu hồi
vi phạm qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,
thưởng từ thu thuế, hải quan...

Đáng nói, lợi ích nhóm còn lộ diện
ngày càng rõ hơn trong các văn bản của
các cơ quan chức năng trong thực thi chính
sách. Đặc biệt là các văn bản dưới luật,
thậm chí là các công văn hướng dẫn.
Chẳng hạn như, đưa ra những lợi thế cho
các hoạt động kinh doanh, nhất là đối với
lĩnh vực nhạy cảm hoặc kinh doanh có điều
kiện khi được “lobby”. Bản chất của hành
vi này là đưa, nhận hối lộ. 

Nhóm lợi ích đã chạy chọt, đưa hối lộ
cho những người có thẩm quyền để ban
hành các văn bản chứa đựng những quy
định có lợi cho nhóm của mình để có quy
định ưu đãi về thuế và các điều kiện kinh
doanh, thậm chí là “mượn tay” cơ quan
nhà nước để buộc người dân phải dùng một
sản phẩm hay dịch vụ nào đó thuộc lĩnh
vực mình kinh doanh. Lợi ích nhóm không

chỉ dừng lại ở trong khu vực kinh doanh mà
đôi khi còn bao gồm cả các cơ quan công
quyền, các lĩnh vực công tác, tác động để
có các quy định tăng thêm quyền hạn cho
ngành của mình. 

Tiếp đến là giai đoạn thông qua chính
sách. Bởi tính chất quyết định của giai
đoạn này mà việc “chạy chọt, bôi trơn,
mua phiếu” thường được diễn ra một cách
tinh vi. Quốc hội là cơ quan có tính chất
đại diện nên trong đó có những đại biểu
của các nhóm lợi ích khác nhau. Họ sẽ làm
“lan tỏa” ảnh hưởng của mình đến các đại
biểu khác để ủng hộ phương án có lợi cho
nhóm của họ với sự trợ giúp về tài chính
của chính các thành viên của nhóm. Tham
nhũng sẽ xảy ra khi những đại biểu này
không giữ được phẩm chất đạo đức, không
ứng xử đúng đắn trong trường hợp xung đột
lợi ích và như thế đã hy sinh lợi ích chung
để phục vụ lợi ích của nhóm mình khi cố
gắng tác động để thông qua đạo luật có lợi
cho nhóm. Đối với những văn bản ở cấp độ
thấp hơn (nghị định, thông tư, chỉ thị, thậm
chí là các công văn hướng dẫn) thì việc
chạy chọt, hối lộ hướng tới những người
tham mưu, soạn thảo trực tiếp và những
người có thẩm quyền ban hành văn bản
đó.

Một số giải pháp hạn chế tham
nhũng chính sách và lợi ích nhóm

Phòng, chống tham nhũng trong xây
dựng pháp luật cũng nằm trong tổng thể
chung các quan điểm và giải pháp phòng,
chống tham nhũng nói chung của Đảng và
Nhà nước ta thể hiện trong các nghị quyết
và văn bản khác của Đảng, các văn bản
pháp luật liên quan đến phòng, chống tham
nhũng, Chiến lược quốc gia về phòng,
chống tham nhũng...

Tham nhũng trong xây dựng pháp luật
cũng có những nguyên nhân giống như mọi
hành vi tham nhũng khác: Một mặt, đó là
sự suy thoái về đạo đức, sự thiếu kiểm soát

lòng tham của những người có quyền lực,
đã vì lợi ích cá nhân hoặc nhóm của mình
mà đi ngược lại hay bất chấp lợi ích của
cộng đồng, của xã hội, đất nước, nhưng mặt
khác quan trọng hơn là sự thiếu minh bạch,
thiếu kiểm soát hoặc kiểm soát không có
hiệu quả đối với việc thực hiện quyền lực.
Đôi khi tham nhũng xảy ra do những người
có quyền quyết đáp chính sách (quyết định
chủ trương, thông qua văn bản pháp luật)
đã không đủ năng lực để nhìn nhận đánh
giá chính sách khiến cho quá trình này bị
lợi dụng, bóp méo vì lợi ích của một nhóm
người.

Nhìn một cách tổng quát, cần nâng
cao nhận thức của xã hội cũng như của cán
bộ, công chức về biểu hiện và tính nguy hại
của tham nhũng trong xây dựng pháp luật
nhằm đề cao trách nhiệm của mọi người
trong công tác này. Xây dựng chế độ liêm
chính trong hoạt động công vụ để làm cho
mỗi công chức thực sự vô tư, khách quan
khi tham gia xây dựng chính sách, soạn
thảo và thông qua văn bản pháp luật. Đặc
biệt, công tác cán bộ là vấn đề then chốt
của mọi then chốt. Những người giữ cương
vị cao trong bộ máy nhà nước có ảnh hưởng
mang tính chất quyết định đối với việc định
hướng chính sách, quyết định ban hành
văn bản pháp luật, thậm chí là quyết định
khi có ý kiến khác nhau trong quá trình xây
dựng và ban hành văn bản pháp luật. Vì
vậy phòng, chống tham nhũng trong xây
dựng pháp luật trước hết cần có những
người lãnh đạo, những nhà quản lý, hoạch
định chính sách công tâm, không dây dính
vào nhóm lợi ích. Đây là khâu quan trọng
mà Đảng và Nhà nước ta đang cố gắng
kiểm soát để có đội ngũ cán bộ, công chức
liêm chính, điều kiện tiên quyết bảo đảm
cho các giải pháp phòng, chống tham
nhũng có hiệu quả. Loại trừ ngay khỏi bộ
máy những kẻ thoái hóa biến chất, lợi ích
nhóm, đó là mệnh lệnh và cũng là giải pháp
để phòng, chống tham nhũng nói chung,
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cần được đẩy mạnh hơn nữa. Thực tiễn cho
thấy tình trạng văn bản quy phạm pháp
luật sai trái phổ biến. Ngoài nguyên nhân
về năng lực trình độ và sự tắc trách thì
chắc chắn lợi ích nhóm là một trong những
nguyên nhân của tình trạng này. 

Cần tăng cường vai trò của cơ quan tư
pháp trong kiểm soát việc ban hành các
văn bản pháp quy, ít nhất là các văn bản
dưới luật bằng việc trao cho tòa án có thẩm
quyền phán quyết và hủy bỏ các văn bản
trái luật thay vì chỉ xem xét các quyết định
cá biệt hiện nay. 

Thêm nữa cần tiếp tục nghiên cứu để
có cơ chế bảo hiến thực sự có hiệu quả.
Vấn đề thiết lập tòa án hiến pháp hoặc cơ
chế bảo hiến bằng tài phán đã được bàn
thảo nhiều trong khi xây dựng Hiến pháp
2013 nhưng chưa được chấp nhận, hệ quả
là không ít văn bản do Quốc hội ban hành
không thực sự bảo đảm chất lượng, khó
khăn khi triển khai thực tế (Bộ luật Hình sự,
Luật Bảo hiểm xã hội...). Vì vậy cần tiếp tục
nghiên cứu để có thể xem xét lại mọi văn
bản pháp luật, bảo đảm phù hợp với Hiến
pháp, bảo đảm nguyên tắc pháp quyền và
tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân
dân, phòng, chống có hiệu quả tham nhũng
trong xây dựng chính sách, pháp luật ở tất
cả các cấp độ./.

tham nhũng trong xây dựng pháp luật nói
riêng.

Cùng với đó cũng cần quan tâm đến
việc xây dựng văn hóa kinh doanh lành
mạnh phi tham nhũng trong giới doanh
nhân, nói không với việc chạy chọt, xin xỏ
cơ chế. Một môi trường kinh doanh mà các
doanh nghiệp luôn “sẵn lòng” quà cáp,
biếu xén hối lộ đề giành lợi thế trong kinh
doanh thì khó có thể nghĩ đến việc phòng,
chống tham nhũng. Chúng ta cần bàn đến
vấn đề lợi ích nhóm và vai trò của các
nhóm lợi ích. Như đã nói trong xã hội đương
nhiên tồn tại các nhóm với những lợi ích
khác nhau và mỗi nhóm luôn hướng đến lợi
ích của nhóm mình. Vấn đề chỉ là ở chỗ làm
sao để lợi ích nhóm phù hợp, tôn trọng lợi
ích chung của cả cộng đồng. Điều này cần
được tuyên truyền, giáo dục bền bỉ, lâu dài
và kèm theo đó là sự công khai, minh bạch,
sự bình đẳng trong vận động chính sách.
Đã đến lúc nên nghĩ đến các cơ chế (trong
khi chờ đợi một đạo luật về vận động chính
sách) để các nhóm lợi ích có thể công khai
thực hiện vận động hành lang trong quá
trình xây dựng chính sách và ban hành các
văn bản pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền
sẽ là người lắng nghe, thẩm định các
phương án để lựa chọn và thông qua chính
sách tốt nhất cho lợi ích chung trong đó tôn
trọng và đảm bảo lợi ích của các nhóm xã
hội khác nhau. Giải pháp của Canađa về
vận động hành lang và việc xử lý hài hòa
các nhóm lợi ích (groupe d`intéret) của
Pháp là những kinh nghiệm tốt cho Việt
Nam về vấn đề này.

Trước mắt để hạn chế tình trạng tham
nhũng chính sách, cần tập trung vào một
số giải pháp sau: 

Một là, nâng cao chất lượng xây dựng
pháp luật, được thực hiện ở tất cả các yếu
tố: Quy trình ban hành các văn bản quy
phạm hiện nay vừa rườm ra, vừa không bảo
đảm chất lượng. Chính phủ cần chịu trách

nhiệm đến cùng về dự án luật của mình khi
trình ra Quốc hội và ngược lại. Quốc hội
dành thời gian kiểm soát, đánh giá những
chính sách mà Chính phủ đưa ra để bảo
đảm đạo luật đó thực sự là vì lợi ích của
Nhân dân, thay vì dành thời gian làm luật
theo kiểu làm văn tập thể như hiện nay.
Bên cạnh đó, đội ngũ những người tham gia
xây dựng pháp luật phải vừa có chuyên
môn giỏi vừa có phẩm chất đạo đức để
không bị tác động bởi các nhóm lợi ích
trong quá trình tham gia xây dựng pháp
luật.

Hai là, tăng cường tính công khai,
minh bạch và trách nhiệm giải trình của
các cơ quan tham gia xây dựng pháp luật,
tạo ra các cuộc thảo luận, phản biện chính
sách của rộng rãi công chúng, bao gồm các
nhà kinh tế, các luật gia, nhà quản lý và
đặc biệt là những người chịu sự tác động
trực tiếp của dự thảo luật. Những ý kiến đó
cần phải được tiếp thu, giải trình minh bạch
chứ không chỉ để tham khảo hoặc cho “đẹp
hồ sơ” theo thủ tục, quy trình. Cần thiết
phải có những cuộc hội thảo, hội nghị hay
những phiên giải trình để thảo luận một
cách nghiêm túc và thấu đáo những vấn đề
lớn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Ba là, vấn đề kiểm soát và xử lý các
văn bản quy phạm pháp luật sai trái cũng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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N
gày 15/7/2021, Chính
phủ đã ban hành Nghị
quyết số 76/NQ-CP về
Chương trình tổng thể
cải cách hành chính
nhà nước giai đoạn từ

năm 2021- 2030, trong đó xác định nhiệm
vụ cải cách hành chính là một trong những
bước đột phá quan trọng để phát triển đất
nước. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm
của cải cách hành chính lần này là phải
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực
hiện chuyển đổi số, thông qua việc xây
dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số sẽ
góp phần đổi mới phương thức làm việc,
nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả
hoạt động của cơ quan hành chính nhà
nước các cấp, nâng cao chất lượng cung
cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức,
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Theo mục tiêu của Chương trình tổng
thể thì đến năm 2025, 100% cơ sở dữ liệu
quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ
điện tử được hoàn thành và kết nối, chia sẻ
trên toàn quốc. Có 100% cổng dịch vụ
công, hệ thống thông tin một cửa điện tử
cấp bộ, cấp tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ
liệu với cổng dịch vụ công quốc gia. Người
dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công
trực tuyến được cấp định danh trên tất cả
các hệ thống thông tin của các cấp chính
quyền từ Trung ương đến địa phương.

Cùng với đó, 80% các hệ thống thông
tin của bộ, ngành, địa phương có liên quan
đến người dân, doanh nghiệp được đưa vào
vận hành, khai thác, được kết nối, liên
thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia
và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông
tin của người dân, doanh nghiệp đã được
số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc
gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, không phải
cung cấp lại.

Hệ thống báo cáo của các bộ, ngành,
địa phương đạt 100% kết nối liên thông,
chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo
cáo quốc gia. Triển khai nhân rộng Hệ thống
thông tin phục vụ họp và xử lý công việc
của Chính phủ đến ủy ban nhân dân cấp

tỉnh, cấp huyện. Có 90% hồ sơ công việc
tại cấp bộ, cấp tỉnh được xử lý trên môi
trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc
phạm vi bí mật nhà nước).

Đặc biệt, có 50% hoạt động kiểm tra
của cơ quan quản lý nhà nước được thực
hiện thông qua môi trường số và hệ thống
thông tin của cơ quan quản lý. Có 100%
bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây
dựng và đưa vào vận hành Phân hệ theo
dõi nhiệm vụ bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan
ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, ủy ban nhân dân và chủ tịch ủy ban
nhân dân cấp tỉnh giao, bảo đảm hiển thị
theo thời gian thực hiện. Việt Nam sẽ thuộc

đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,
chuyển đổi số vào công tác thanh tra,

TTVCC - TS. Nguyễn Huy Hoàng
Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra

Hoàng Quốc Long
Trung tâm thông tin - TTCP

Ảnh minh họa, Nguồn: Internet
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nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện
tử (EGDI).

Đến năm 2030, có 100% dịch vụ công
trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên
nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao
gồm cả thiết bị di động. Hồ sơ công việc tại
cấp bộ, cấp tỉnh phải đạt 100% được xử lý
trên môi trường mạng. Hoạt động kiểm tra
của cơ quan quản lý nhà nước đạt 70%
được thực hiện thông qua môi trường số và
hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Tối
thiểu 80% người trưởng thành có tài khoản
giao dịch tại ngân hàng. Việt Nam sẽ thuộc
nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện
tử (EGDI).

Năm 2021 và những năm sắp tới, Việt
Nam cùng với các quốc gia trên thế giới đã
và đang phải đối mặt với những thách thức
của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ nhiệm
kỳ khóa XV đã triển khai nhiều giải pháp để
đối phó với dịch bệnh nhằm bảo vệ sức
khỏe của Nhân dân, dần đưa cuộc sống trở
lại với nếp sống bình thường. Nhưng cũng
qua thực tiễn đối phó với dịch bệnh, càng
cho thấy yêu cầu ứng dụng khoa học công
nghệ, kỹ thuật số vào hoạt động quản lý
nhà nước nói chung và hoạt động thanh tra,
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng nói riêng là
một yêu cầu bức thiết được đặt ra hiện nay.

Để hiện thực hóa những mục tiêu,
nhiệm vụ về ứng dụng khoa học công nghệ,
chuyển đổi số theo như định hướng đã được
xác định trong Chương trình tổng thể cải
cách hành chính giai đoạn 2021-2030,
cũng như việc thích ứng với công cuộc
phòng, chống đại dịch Covid-19 của nước
ta trong thời gian tới, ngành Thanh tra cần
tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp
cụ thể sau: 

1. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
và cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu xây
dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số(1).

Nhiệm vụ này nhằm đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
của Thanh tra Chính phủ, phục vụ người
dân có hiệu quả, thúc đẩy cải cách hành
chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính
phủ điện tử, công sở điện tử, tin học hóa
các dịch vụ hành chính công ở mức độ 3

và 4 theo quy định của pháp luật với những
công việc như:

Một là, xây dựng Kế hoạch chuyển đổi
số của Thanh tra Chính phủ đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030 theo như nội
dung của Chương trình tổng thể cải cách
hành chính đã nêu ra, bám sát với hướng
dẫn số 2390/BTTTT-THH ngày 29/6/2020
của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết
định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình
chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030”.
Đồng thời, phải xây dựng, cập nhật Kiến
trúc Chính phủ điện tử và Kế hoạch triển
khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Thanh
tra Chính phủ phiên bản 2.0 theo quy định
của Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt
Nam, phiên bản 2.0 được Bộ Thông tin và
Truyền thông ban hành.

Hai là, phải số hóa và quản lý, sử dụng
dữ liệu một cách có hiệu quả trong hoạt
động của Thanh tra Chính phủ. Hoàn thiện
và khai thác hệ thống Quản lý văn bản và
Điều hành tác nghiệp, bảo đảm kết nối, liên
thông trao đổi văn bản điện tử với hệ thống
thông tin báo cáo Chính phủ, kết nối với
Trục liên thông văn bản quốc gia. Hướng
đến 100% văn bản nội bộ của Thanh tra
Chính phủ sử dụng hình thức văn bản điện
tử. Xây dựng hệ thống tự động phân tích
văn bản báo cáo và đưa ra các nhận định,
thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của
lãnh đạo Thanh tra Chính phủ một cách
nhanh chóng, kịp thời.

Tăng cường sử dụng chữ ký số điện tử
do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp đối với
các văn bản điện tử của Thanh tra Chính
phủ gửi qua Trục liên thông văn bản quốc
gia. Triển khai yêu cầu toàn bộ cán bộ, công
chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ
đều được cung cấp và sử dụng email với
tên miền @thanhtra.gov.vn trong công tác
chỉ đạo, điều hành, phục vụ công việc
chung của Thanh tra Chính phủ.

Ba là, đầu tư xây dựng và phát triển
hạ tầng số theo hướng đảm bảo các điều
kiện cần và đủ về hạ tầng công nghệ thông
tin, trong đó:

- Hình thành hệ thống trung tâm dữ
liệu, có ít nhất 02 trung tâm dữ liệu có năng
lực tính toán cao, kết nối đồng bộ để phục

vụ các ứng dụng của Chính phủ và Thanh
tra Chính phủ, đảm bảo độ tin cậy, ổn định,
dựa trên công nghệ điện toán đám mây
được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ
Việt Nam có uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn tối
thiểu Tier 3.

- Triển khai thực hiện dự án “Mua sắm
hệ thống thiết bị chuyển mạch tầng, chuyển
mạch lõi” nhằm đảm bảo hoạt động của
các hệ thống công nghệ thông tin và phần
mềm ứng dụng hoạt động ổn định; tạo môi
trường thông suốt, đáp ứng nhu cầu ứng
dụng công nghệ thông tin ở Thanh tra Chính
phủ. Từng bước hoàn thiện các giải pháp
về hạ tầng công nghệ thông tin, thay thế
những sản phẩm không còn khả năng sử
dụng (hiệu năng thấp, cấu hình cũ, không
còn được sự hỗ trợ từ chính các hãng sản
xuất).

- Triển khai thực hiện dự án “Xây dựng
nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung
(LGSP)”, với mục tiêu là xây dựng hệ thống
nền tảng chia sẻ, tích hợp các hệ thống
thông tin và cơ sở dữ liệu của Thanh tra
Chính phủ nhằm hình thành môi trường
chia sẻ thông tin, kết nối liên thông các hệ
thống thông tin trong ngành Thanh tra. Xây
dựng LGSP tuân thủ Kiến trúc Chính phủ
điện tử của Thanh tra Chính phủ và phù
hợp Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt
Nam.

- Triển khai dự án “Xây dựng Cổng dịch
vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện
tử” tuân thủ các chức năng và bảo đảm
khả năng tích hợp với Cổng dịch vụ công
quốc gia; đăng tải các thông tin về thủ tục
hành chính của Thanh tra Chính phủ; tiếp
nhận kiến nghị, phản ánh của công dân về
thủ tục hành chính của Thanh tra Chính
phủ và có khả năng tích hợp các dịch vụ
công trực tuyến khác khi phát sinh của
Thanh tra Chính phủ; có khả năng kết nối,
chia sẻ dữ liệu theo quy định tại thời điểm
triển khai.

- Duy trì sử dụng Mạng truyền số liệu
chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước;
triển khai mạng WAN đến toàn bộ các cục,
vụ, đơn vị trong cơ quan Thanh tra Chính
phủ.

- Toàn bộ hệ thống ứng dụng của
Thanh tra Chính phủ hoạt động với IPv6.
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Bốn là, ngành Thanh tra cần quan
tâm, phát triển hạ tầng dữ liệu, phục vụ
chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp, bao
gồm các cơ sở dữ liệu nội bộ, cơ sở dữ liệu
chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia... Cụ
thể là:

- Triển khai dự án của Thanh tra Chính
phủ về “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về
kiểm soát tài sản, thu nhập” để thực hiện
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
nhằm xác minh được nguồn gốc tài sản, thu
nhập của người thuộc đối tượng phải kê
khai trong phạm vi cả nước; chỉ đạo, hướng
dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn
bản quy phạm pháp luật, đề án, chiến lược,
chương trình, kế hoạch về công tác phòng,
chống tham nhũng; công khai kết quả kê
khai tài sản, thu nhập.

- Triển khai xây dựng hệ thống Cơ sở
dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Việc
sử dụng Cơ sở dữ liệu này nhằm đáp ứng
yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào
quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
để kịp thời theo dõi, nắm bắt thông tin liên
quan đến khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân
và xử lý kiến nghị, phản ánh, hạn chế tình
trạng đơn thư trùng lặp và tiết kiệm thời
gian thu thập, theo dõi, thuận lợi cho công
tác tổng hợp, báo cáo.

- Triển khai hệ thống báo cáo công tác
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng, triển khai đến
đầu mối thanh tra các quận/huyện/sở
ngành. Hệ thống cơ bản đáp ứng mục tiêu
tra cứu, tổng hợp số liệu kịp thời phục vụ
quản lý nhà nước trong công tác thanh tra,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng trong toàn quốc; đảm bảo kết
nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo
quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo,
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ.

- Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tiếp công dân
(đăng ký và hẹn lịch tiếp công dân trên
Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính
phủ). 

- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai
thực hiện Đề án về nâng cao chất lượng
công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ
cán bộ, thanh tra viên của các cơ quan

thanh tra nhà nước. Theo đó, hoạt động đào
tạo, bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc
cho đội ngũ cán bộ thanh tra về công nghệ
thông tin, thích ứng với việc đổi mới phương
thức hoạt động thanh tra theo hướng các
đoàn thanh tra sẽ tiến hành thu thập thông
tin, tài liệu, khai thác các dữ liệu điện tử từ
đối tượng thanh tra thay vì phương pháp
truyền thống hiện nay(2).

2. Triển khai các giải pháp đảm bảo
an toàn, an ninh thông tin của cơ quan
Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh nhiệm vụ đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin, tiến độ xây dựng
Chính phủ điện tử, công sở điện tử, tin học
hóa các dịch vụ hành chính công, Thanh
tra Chính phủ cũng cần quan tâm thực hiện
mục tiêu đảm bảo an toàn, an ninh thông
tin trong ngành Thanh tra, với những nhiệm
vụ cụ thể sau:

- Xây dựng hoàn thiện về thể chế, ban
hành các kế hoạch, quy chế, quy định về
bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt
động của Thanh tra Chính phủ.

- Hoàn thành việc triển khai và duy trì
bảo đảm an toàn thông tin mô hình 4 lớp
(kiện toàn lực lượng tại chỗ; lựa chọn tối
thiểu một tổ chức, doanh nghiệp giám sát,
bảo vệ chuyên nghiệp; định kỳ thực hiện
kiểm tra, đánh giá độc lập; kết nối, chia sẻ
thông tin với hệ thống giám sát quốc gia)
theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền
thông; áp dụng hệ thống quản lý an toàn
thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật vào hoạt động của cơ quan, tổ
chức.

- Hoàn thành triển khai và duy trì
Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an
ninh mạng (SOC), kết nối và chia sẻ thông
tin với Trung tâm giám sát an toàn không
gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông
tin).

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dự
phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động
liên tục của cơ quan, tổ chức; sẵn sàng
khôi phục hoạt động bình thường của hệ
thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông
tin mạng;

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, phê
duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và

triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ
thống thông tin theo cấp độ.

- Rà soát hiện trạng, tăng cường đầu
tư trang thiết bị và thuê dịch vụ chuyên
nghiệp nhằm nâng cao năng lực bảo đảm
an toàn thông tin, phòng chống mã độc
theo mô hình tập trung, ưu tiên cho các hệ
thống cung cấp thông tin và dịch vụ công
trực tuyến phục vụ người dân, doanh
nghiệp và hệ thống trung tâm dữ liệu.

- Định kỳ, đột xuất thực hiện kiểm tra,
đánh giá an toàn thông tin theo quy định
của pháp luật; định kỳ hàng năm tổ chức
đào tạo hoặc cử nhân sự chuyên trách/phụ
trách về an toàn thông tin/công nghệ thông
tin tham gia các khóa đào tạo về quản lý,
kỹ thuật về an toàn thông tin.

- Kiện toàn, nâng cao năng lực và duy
trì hoạt động thường xuyên của Đội ứng cứu
sự cố an toàn thông tin mạng; tham gia tích
cực vào các hoạt động của Mạng lưới ứng
cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia;
tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin về
sự cố an toàn mạng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến
nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ
bản về an toàn thông tin cho cán bộ, công
chức, viên chức trong cơ quan.

Để thực hiện được những nhiệm vụ
nêu trên, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thống nhất
chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc
triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.
Trung tâm thông tin chủ trì, phối hợp với các
đơn vị có liên quan có trách nhiệm xây
dựng các Đề án, kế hoạch chi tiết báo cáo
với Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, phê
duyệt và chỉ đạo tổ chức triển khai thực
hiện. Văn phòng chủ trì, phối hợp với Vụ Kế
hoạch Tổng hợp xây dựng dự toán ngân
sách hàng năm, bố trí kinh phí và hướng
dẫn lập dự toán kinh phí để thực hiện có
hiệu quả./.

Chú thích:
(1) Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính

của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2021 - 2030;
(2) Vũ Văn Chiến; (2021); “Đại dịch

COVID-19, cuộc cách mạng 4.0 và yêu cầu đổi
mới phương thức hoạt động thanh tra”;
www.Truongcanbothanhtra.gov.vn
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Q
uán triệt chủ trương
đường lối của Đảng,
Nhà nước về cải cách
hành chính (CCHC) là
một trong những đột
phá phát triển đất

nước, gắn CCHC đồng bộ với cải cách lập
pháp, cải cách tư pháp góp phần hoàn
thiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tại Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày
15/7/2021 của Chính phủ ban hành
Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai
đoạn 2021-2030, Thanh tra Chính phủ đã
ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-
2030(*) với những định hướng cơ bản trong
CCHC giai đoạn 10 năm.

Trọng tâm CCHC trong giai đoạn 2021-
2030 của Thanh tra Chính phủ là: Hoàn
thiện thể chế ngành Thanh tra, nâng cao
hiệu quả thanh tra và thực thi các kết luận
thanh tra; xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức ngành Thanh tra chuyên
nghiệp, hiện đại, trách nhiệm, kỷ cương,
liêm chính, có trình độ chuyên môn cao, số
lượng và cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu
phát triển ngành Thanh tra trong 10 năm
tới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin, chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công
trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng. Trong đó tập trung vào 6 nội
dung cơ bản, đó là: Cải cách thể chế; cải
cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức
bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế

độ công vụ; cải cách tài chính công và xây
dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính
phủ số.

Về cải cách thể chế 

Với mục tiêu tiếp tục xây dựng, hoàn
thiện thể chế, chính sách pháp luật về chức
năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Thanh
tra Chính phủ và ngành Thanh tra; hoàn
thiện hệ thống các văn bản pháp luật liên
quan đến công tác thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng,
chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ sẽ
triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Phổ biến, quán triệt và triển khai
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa
XIII, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm

của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2021 - 2030
Những định hướng cải cách hành chính

Trần Thị Thúy Mai 
Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Thanh tra Chính phủ

Một cuộc họp của Ban Chỉ đạo CCHC Thanh tra Chính phủ. Ảnh: PA
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vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính
phủ; triển khai có hiệu quả Chiến lược phát
triển ngành Thanh tra đến năm 2020 tầm
nhìn đến năm 2030.

- Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành
có liên quan xây dựng trình Quốc hội và
Chính phủ thông qua các văn bản quy
phạm pháp luật sau: Luật Thanh tra (sửa
đổi), Nghị định thay thế Nghị định số
50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Thanh tra Chính phủ; Nghị định
về cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài
sản, thu nhập; Nghị định về cơ sở dữ liệu
quốc gia về khiếu nại, tố cáo; Nghị định quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Thanh tra; Nghị quyết của Chính
phủ ban hành Chiến lược quốc gia về
phòng, chống tham nhũng đến năm 2030
và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp
quốc về chống tham nhũng; Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Cơ
sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản,
thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn;
các thông tư hướng dẫn quy trình nghiệp vụ
trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng để phù hợp với Luật Thanh tra
(sửa đổi). 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng xây
dựng văn bản pháp luật, áp dụng kỹ thuật
lập pháp tiến bộ trong quá trình soạn thảo;
tăng cường tham vấn ý kiến chuyên môn
của các hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học
trong quá trình xây dựng và ban hành văn
bản pháp luật trong các lĩnh vực do Thanh
tra Chính phủ quản lý nhà nước nhằm đảm
bảo tính minh bạch, tính nhất quán, ổn
định và dự đoán của pháp luật. Tổ chức
triển khai có hiệu quả và tăng cường công
tác kiểm tra, theo dõi đánh giá tình hình thi
hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống
tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương.

Về cải cách thủ tục hành chính

Thanh tra Chính phủ đưa ra mục tiêu
cải cách cơ bản các thủ tục hành chính
trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham

nhũng theo hướng đơn giản, thuận tiện cho
công dân, tổ chức, không phát sinh thêm
thời gian và chi phí giải quyết thủ tục hành
chính. 

Đánh giá các thủ tục hành chính thuộc
phạm vi quản lý, loại bỏ các thủ tục rườm
rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham
nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ
chức. Kiểm soát chất lượng công bố, công
khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu
quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng
thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ.
Rà soát, thống kê các thủ tục hành chính
trong nội bộ cơ quan, giữa các cục, vụ, đơn
vị, tối ưu hóa quy trình giải quyết đảm bảo
sự phối hợp hoạt động giữa các đơn vị được
thực hiện nhanh, gọn, hiệu quả. Công khai,
minh bạch tất cả các thủ tục hành chính
bằng mọi hình thức thiết thực và thích hợp.
Công bố và cập nhật thường xuyên các thủ
tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng
quản lý của Thanh tra Chính phủ trên Cổng
thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ và
Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thanh tra Chính phủ triển khai Đề án
đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông
theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày
27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ với nội
dung đổi mới gắn kết việc số hoá hồ sơ,
giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành
chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục
hành chính tại Ban Tiếp công dân Trung
ương. Đồng thời triển khai có hiệu quả Phần
mềm đăng ký và đặt lịch tiếp công dân điện
tử tại Trụ sở tiếp công dân trung ương và
tiến tới áp dụng mở rộng đến bộ phận một
cửa tiếp công dân tại các bộ, ngành, địa
phương; tích hợp phần mềm đăng ký và đặt
lịch tiếp công dân với Hệ thống cơ sở dữ liệu
quốc gia về khiếu nại, tố cáo. 

Hợp nhất hệ thống thông tin một cửa
điện tử của Thanh tra Chính phủ với Cổng
dịch vụ công quốc gia để tạo lập Hệ thống
thông tin giải quyết thủ tục hành chính
thống nhất, liên thông giữa Thanh tra Chính
phủ với các cấp chính quyền từ Trung ương
đến địa phương liên quan đến việc tiếp
công dân. Tiếp nhận và xử lý 100% phản
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy
định hành chính thuộc phạm vi, chức năng

quản lý của Thanh tra Chính phủ trên Cổng
dịch vụ công quốc gia.

Về cải cách tổ chức bộ máy

Với mục tiêu đề ra là tiếp tục xây dựng
và kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành
Thanh tra theo hướng quản lý tập trung,
thống nhất về tổ chức, biên chế; nâng cao
vai trò của các cơ quan thanh tra trong
quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại,
tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tăng
cường tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ
cương, liêm chính của đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức ngành Thanh tra. Vì vậy
trong 10 năm tới, Thanh tra Chính phủ sẽ
triển khai các nhiệm vụ sau:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy của Thanh
tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra nhà
nước theo hướng sắp xếp, đổi mới cơ cấu
tổ chức của Thanh tra Chính phủ phù hợp
với Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày
28/8/2020 của Chính phủ, phù hợp với việc
thực hiện chức năng giám sát, đánh giá
hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành
chính nhà nước và quản lý thống nhất về tổ
chức, hoạt động trong toàn ngành Thanh
tra. Ban hành Nghị định thay thế Nghị định
số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.
Quy định mới cơ cấu tổ chức, chức năng
nhiệm vụ của các cục, vụ đơn vị. Rà soát,
sửa đổi Quy chế làm việc của Thanh tra
Chính phủ; quy chế phối hợp giữa các cơ
quan Đảng, đoàn thể, chính quyền, giữa
các cục, vụ, đơn vị; quy định mới chức
năng, nhiệm vụ của các cục, vụ, đơn vị. 

- Thanh tra Chính phủ phối hợp với
UBND các tỉnh, thành phố trong việc sắp
xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức của thanh tra
cấp tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ
được giao, trong đó có việc chỉ đạo và quản
lý tập trung, thống nhất cơ quan thanh tra
quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc
tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Các
cơ quan thanh tra theo cấp hành chính
chuyển mạnh sang xem xét, đánh giá hiệu
lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan
và người có thẩm quyền trong cơ quan
hành chính nhà nước. Xây dựng, hoàn thiện
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các cơ quan thanh tra chuyên ngành nhằm
thực hiện hiệu quả chức năng kiểm tra việc
chấp hành chính sách, pháp luật, quy định
về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý
và thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ
của các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực mà
bộ, ngành quản lý trong phạm vi cả nước.
Các cơ quan thanh tra ngành, lĩnh vực tập
trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật và
xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên
các lĩnh vực quản lý nhà nước, đặc biệt là
các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời
sống hàng ngày và lợi ích của người dân.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt
động của các cơ quan thanh tra, cơ quan
thanh tra theo cấp hành chính chuyển sang
thực hiện chức năng đánh giá hiệu quả
hoạt động của các cơ quan hành chính nhà
nước, của đội ngũ cán bộ, công chức; đề
xuất, hoàn thiện về cơ chế, chính sách,
hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra việc thực
hiện pháp luật trên các lĩnh vực thanh tra,
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Đổi mới phương thức thẩm định, đánh giá
kết luận thanh tra nhằm bảo đảm tính
chính xác, khách quan, công bằng và khả
thi trong thực hiện các kết luận, kiến nghị,
quyết định thanh tra. Các cơ quan thanh
tra bộ, ngành thực hiện kiểm soát việc chấp
hành chính sách, pháp luật và xử lý vi
phạm của các tổ chức, cá nhân trên các
lĩnh vực xã hội thuộc trách nhiệm quản lý
nhà nước của bộ, ngành mình trong phạm
vi cả nước.

Về cải cách chế độ công vụ

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức ngành Thanh tra
chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm
chính, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn
chức danh, vị trí việc làm và khung năng
lực theo quy định, Thanh tra Chính phủ sẽ
tiến hành động bộ các nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn
thiện hoặc ban hành mới các văn bản quy
phạm pháp luật về xây dựng, quản lý đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra
bảo đảm đồng bộ với các quy định của
Đảng về công tác cán bộ. Sửa đổi, bổ sung,
hoàn thiện các quy định về điều kiện, tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức
ngành Thanh tra, quy trình tuyển dụng, bổ
nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái,
cán bộ, công chức, viên chức của Thanh tra
Chính phủ; giảm tỉ lệ người lao động phục
vụ trong từng đơn vị, nhất là khối văn
phòng. Tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin để nâng cao chất lượng tuyển
dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng
viên chức. 

- Nghiên cứu, đổi mới phương pháp,
quy trình đánh giá phân loại cán bộ, công
chức, viên chức theo hướng dân chủ, công
khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí
đánh giá và đề cao trách nhiệm người đứng
đầu. Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển
khai các văn bản pháp luật quy định về chế
độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức,
viên chức ngành Thanh tra theo lộ trình cải
cách chính sách tiền lương.

- Hoàn thiện các quy định về tăng
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong
hoạt động công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý
nghiêm minh những tập thể, cá nhân sai
phạm. Hoàn thiện các quy định về quản lý,
sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối
với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công
lập chuyển đổi hoạt động theo cơ chế tự
chủ hoàn toàn. 

- Đổi mới nội dung, phương pháp đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng
và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức gắn với vị trí việc làm. Rà
soát, sửa đổi, bổ sung khung chương trình
bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo
tiêu chuẩn vị trí việc làm, chương trình bồi
dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi
bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tổ
chức định kỳ các kỳ thi nâng ngạch thanh
tra viên lên thanh tra viên chính và thanh
tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp
trong toàn ngành Thanh tra; xét chuyển
ngạch cho công chức, viên chức thuộc
Thanh tra Chính phủ. Tăng cường hợp tác
quốc tế trong việc cử cán bộ, công chức,
viên chức tham gia các khóa đào tạo về
nghiệp vụ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ
tại nước ngoài.

Về cải cách tài chính công

Thanh tra Chính phủ đề ra mục tiêu
đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ ngân
sách cho các đơn vị hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc Thanh tra Chính phủ
gắn với các nhiệm vụ chính trị được giao.
Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ đưa ra
các nhiệm vụ cần thực hiện như:

- Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các
quy định để đổi mới cơ chế tự chủ về tài
chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc Thanh tra Chính phủ (5 đơn vị). Ban
hành quy định các tiêu chuẩn, tiêu chí cụ
thể để đánh giá kết quả, mức độ hoàn
thành công việc của các đơn vị được giao
quyền tự chủ; đánh giá chất lượng dịch vụ
của đơn vị sự nghiệp công lập và hướng
dẫn danh mục đơn vị sự nghiệp công lập;
hướng dẫn đánh giá hiệu quả công việc của
từng người để làm tiêu chí xây dựng phương
án chi bổ sung thu nhập. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thực
hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành
chính, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong hoạt
động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng. Sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy
chế sử dụng nguồn kinh phí được trích của
cơ quan phù hợp với tình hình thực tế từng
thời điểm.

- Hoàn thiện các quy định về nguồn
thu, nhiệm vụ chi, phân phối thu nhập bổ
sung, thẩm quyền, trách nhiệm của người
đứng đầu đơn vị; tăng cường phân cấp,
tăng tính chủ động cho đơn vị sự nghiệp
công lập. Rà soát để chuyển đổi, phân loại
các đơn vị sự nghiệp công lập tăng mức độ
tự chủ tài chính.

Thực hiện chế độ công khai, minh
bạch tài chính hàng năm tại Hội nghị cán
bộ công chức cơ quan, công khai trên Cổng
Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ và
công khai trên Cổng công khai ngân sách
nhà nước của Bộ Tài chính theo quy định.

Về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính
phủ số

Thanh tra Chính phủ xác định đây là
một trong những nội dung CCHC quan trọng
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trong giai đoạn 10 năm tới, với mục tiêu
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động chỉ đạo điều hành, phục
vụ người dân có hiệu quả, đẩy nhanh tiến
độ xây dựng Chính phủ điện tử, công sở
điện tử, tin học hóa các dịch vụ hành chính
công ở mức độ 3 và 4, với các nhiệm vụ
cụ thể:

- Triển khai xây dựng, cập nhật Kiến
trúc Chính phủ điện tử và Kế hoạch triển
khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Thanh
tra Chính phủ phiên bản 2.0.

- Triển khai các dự án: “Xây dựng nền
tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP)”:
Mục tiêu chung của dự án là xây dựng hệ
thống nền tảng chia sẻ, tích hợp các hệ
thống thông tin và cơ sở dữ liệu của Thanh
tra Chính phủ nhằm hình thành môi trường
chia sẻ thông tin, kết nối liên thông các hệ
thống thông tin trong ngành Thanh tra . Xây
dựng LGSP tuân thủ Kiến trúc Chính phủ
điện tử của Thanh tra Chính phủ và phù
hợp Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt
Nam; dự án “Mua sắm hệ thống thiết bị
chuyển mạch tầng, chuyển mạch lõi” nhằm
đầu tư hạ tầng chuyển mạch, đảm bảo hoạt
động của các hệ thống phần mềm ứng dụng
hoạt động ổn định; tạo môi trường thông
suốt, đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ
thông tin của Thanh tra Chính phủ. Từng
bước hoàn thiện các giải pháp hạ tầng công

nghệ thông tin, thay thế những sản phẩm

không còn khả năng sử dụng (hiệu năng

thấp, cấu hình cũ, không còn được sự hỗ

trợ từ chính hãng); dự án “Xây dựng Cổng

dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa

điện tử” tuân thủ các chức năng và bảo

đảm khả năng tích hợp với Cổng dịch vụ

công quốc gia, đăng tải các thông tin về thủ

tục hành chính của Thanh tra Chính phủ ,
như: Quyết định công bố thủ tục hành

chính, bộ câu hỏi và trả lời liên quan đến

thủ tục hành chính, tiếp nhận kiến nghị,

phản ánh của công dân về thủ tục hành

chính và có khả năng tích hợp các dịch vụ

công trực tuyến khác khi phát sinh, có khả

năng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định

tại thời điểm triển khai; dự án “Xây dựng

Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản,

thu nhập”.

Đưa vào sử dụng Hệ thống báo cáo

công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố

cáo và phòng, chống tham nhũng mới, triển

khai đến đầu mối thanh tra các

quận/huyện/sở ngành. Hệ thống cơ bản

đáp ứng mục tiêu tra cứu, tổng hợp số liệu

kịp thời phục vụ quản lý nhà nước trong

công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố

cáo và phòng, chống tham nhũng trong

toàn quốc; đảm bảo kết nối, tích hợp với Hệ

thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung

tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính

phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại
Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày
24/01/2019 của Chính phủ quy định chế
độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà
nước.

Hoàn thành triển khai và duy trì bảo
đảm an toàn thông tin mô hình 4 lớp (kiện
toàn lực lượng tại chỗ; lựa chọn tối thiểu
một tổ chức, doanh nghiệp giám sát, bảo
vệ chuyên nghiệp; định kỳ thực hiện kiểm
tra, đánh giá độc lập; kết nối, chia sẻ thông
tin với hệ thống giám sát quốc gia) theo
hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền
thông; áp dụng hệ thống quản lý an toàn
thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật vào hoạt động của cơ quan, tổ
chức.

Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh
tra sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi những
định hướng chiến lược đề ra trong công tác
cải cách hành chính giai đoạn 2021 -
2030, góp phần củng cố nâng cao vị trí, vai
trò của các cơ quan thanh tra nhà nước
trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống
tham nhũng./.

Chú thích:
(*) Kế hoạch số 1710/KH-TTCP ngày

28/9/2021.

Ảnh: Trần Chính
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L
uật Thanh tra năm 2010,
Nghị định 86/2011/NĐ-
CP ngày 22/9/2011 của
Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật

Thanh tra,  Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày
09/02/2012 của Chính phủ quy định về
hoạt động thanh tra chuyên ngành, Thông
tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014
của Thanh tra Chính phủ được ban hành đã
tạo khung khổ pháp lý ngày càng hoàn
chỉnh về hoạt động thanh tra. Qua thực tiễn
công tác thanh tra trong những năm gần
đây, việc thực hiện quy định pháp luật về

trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra
cơ bản được thực hiện nghiêm, tuân thủ
đúng theo quy định pháp luật thanh tra. Tuy
nhiên vẫn còn một số vấn đề liên quan đến
việc xác định, giới hạn phạm vi thanh tra
cần phải được nghiên cứu, thảo luận, nhằm
tránh rủi ro khi tiến hành một cuộc thanh
tra.

Khi quyết định tiến hành cuộc thanh
tra, hồ sơ trình người ra quyết định thanh
tra thường có các văn bản: Tờ trình, kế
hoạch thanh tra hàng năm được duyệt hoặc
văn bản chỉ đạo thanh tra đột xuất của cấp
thẩm quyền; báo cáo kết quả khảo sát nắm
tình hình; dự thảo quyết định thanh tra, dự

thảo kế hoạch tiến hành thanh tra, dự thảo
công văn yêu cầu đối tượng thanh tra báo
cáo kèm theo đề cương... Nội dung thanh
tra tại quyết định thanh tra thường ghi theo
tên cuộc thanh tra trong kế hoạch thanh tra
hàng năm được cấp có thẩm quyền phê
duyệt hoặc tên cuộc thanh tra đột xuất theo
văn bản giao việc của cấp có thẩm quyền
(ví dụ: Thanh tra việc chấp hành chính
sách pháp luật về việc... tại...; thanh tra
trách nhiệm của... trong việc thực hiện...);
việc cụ thể hóa nội dung thanh tra tại quyết
định thanh tra thành những nội dung chi
tiết, trọng tâm, trọng điểm và giới hạn phạm
vi để tiến hành thanh tra thường được thể
hiện tại kế hoạch tiến hành thanh tra.

để tránh rủi ro khi tiến hành thanh tra 

Một số giải pháp xác định,
giới hạn phạm vi thanh tra

TTVC - Ths. Diêm Đăng Việt
Vụ II, Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Chính phủ họp triển khai việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 05/2014/TT-TTCP quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra, tháng 2/2020
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Thông thường, nội dung kế hoạch tiến hành
thanh tra do trưởng đoàn thanh tra xây
dựng, trình người ra quyết định thanh tra
phê duyệt. Kế hoạch tiến hành thanh tra là
tài liệu nội bộ của đoàn thanh tra. Căn cứ
kế hoạch tiến hành thanh tra, trưởng đoàn
thanh tra xây dựng đề cương, yêu cầu đối
tượng thanh tra báo cáo và triển khai tiến
hành thanh tra theo kế hoạch được phê
duyệt. 

Hiện nay, pháp luật về thanh tra hiện
hành chưa quy định rõ về nguyên tắc,
phương pháp xác định, giới hạn phạm vi
thanh tra tại quyết định thanh tra, kế hoạch
tiến hành thanh tra. Thực tế, việc xác định,
giới hạn phạm vi thanh tra tại kế hoạch tiến
hành thanh tra do trưởng đoàn thanh tra
tham mưu, đề xuất trên cơ sở: (i) Kết quả
khảo sát nắm tình hình trước khi tiến hành
thanh tra trực tiếp; (ii) Quy định pháp luật
về thẩm quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của
đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung
thanh tra; (iii) Ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của
người ra quyết định thanh tra;... dẫn đến
việc giới hạn phạm vi thanh tra của mỗi
cuộc thanh tra không nhất quán về nguyên
tắc, phương pháp thực hiện. Mặc dù nội
dung quyết định thanh tra được chi tiết tại
kế hoạch tiến hành thanh tra, nhưng
thường vẫn mang tính khái quát cao, chưa
thực sự chú trọng tới việc xác định, giới hạn
phạm vi thanh tra đối với các cuộc thanh
tra toàn diện, thanh tra diện rộng.

Thực trạng trên đặt ra rủi ro tiềm ẩn
liên đới trách nhiệm của trưởng đoàn,
thành viên đoàn thanh tra, người giám sát
và người ra quyết định thanh tra. Có thể
thấy rõ hơn từ một cuộc thanh tra chấp
hành chính sách pháp luật trong việc quản
lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
100% vốn Nhà nước.

Trong trường hợp này, khi triển khai
tiến hành thanh tra, nội dung thanh tra nêu
trên có thể được cụ thể hóa thành các nội
dung chi tiết, như: (i) Việc ban hành quy
chế nội bộ của doanh nghiệp; (ii) Việc thực
hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp; (iii) Việc huy động và sử

dụng vốn huy động, quản lý nợ phải thu, nợ

phải trả, việc thực hiện dự án đầu tư, xây

dựng, mua, bán tài sản cố định, bảo toàn,

phát triển vốn; (iv) Hoạt động đầu tư ra

ngoài doanh nghiệp; (v) Việc chuyển

nhượng, thu hồi vốn; (vi) việc thực hiện chế

độ tiền lương; (vii) việc thực hiện nghĩa vụ
đối với ngân sách nhà nước;...

Theo đó, trường hợp chỉ thanh tra một
số nội dung (iii), (iv), (v), (vi), (vii), không
thanh tra nội dung (i), (ii); trong từng nội
dung chi tiết, chỉ thanh tra một số nội dung
trọng yếu; ví dụ trong nội dung (vii) chỉ
thanh tra sắc thuế giá trị gia tăng, thu nhập
doanh nghiệp và đối với sắc thuế thu nhập
doanh nghiệp chỉ kiểm tra một số khoản
mục doanh thu, một số khoản mục chi
phí... thì phải xác định và giới hạn rõ phạm
vi tại quyết định hoặc kế hoạch tiến hành
thanh tra, nếu không có thể tiềm ẩn rủi ro
pháp lý. 

Hoạt động thanh tra cũng như kiểm
toán đều sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
thanh tra, chuẩn mực kiểm toán để thu
thập, xem xét, phân tích, đánh giá thông
tin, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng
điểm, trọng yếu để tiến hành thanh tra,
kiểm toán trên cơ sở phân tích rủi ro, chọn
mẫu,... Trong khi hoạt động kiểm toán có
quy trình kiểm toán và các chuẩn mực xác
định, đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu,
lấy mẫu kiểm toán tạo hành lang pháp lý
cho hoạt động kiểm toán và kiểm toán viên
trong việc xác định phạm vi, giới hạn kiểm
toán, thì pháp luật thanh tra chưa có quy
định, hướng dẫn cụ thể về nội dung này.
Thực tế, trong thời hạn thanh tra theo quyết
định, đoàn thanh tra khó cơ cấu, bố trí đủ
thời gian, nguồn lực để thanh tra toàn bộ
các nội dung chi tiết (ngoại trừ cuộc thanh
tra giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo); việc
thanh tra thường thực hiện theo nội dung
trọng tâm, trọng điểm và trong từng nội
dung thanh tra chi tiết, đoàn thanh tra cũng
chỉ tập trung kiểm tra một số nội dung trọng
yếu.

Thực tế nêu trên đặt ra yêu cầu, đòi
hỏi khách quan rằng, khi cụ thể hóa nội
dung thanh tra tại quyết định thanh tra, kế
hoạch tiến hành thanh tra, cần có nguyên

tắc, phương pháp, biện pháp nghiệp vụ,...
để xác định, giới hạn rõ phạm vi thanh tra,
như ví dụ nêu trên cần xác định, giới hạn
rõ phạm vi chỉ thanh tra nội dung (iii), (iv),
(v), (vi), (vii); trong nội dung (vii) chỉ thanh
tra sắc thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh
nghiệp; trong sắc thuế thu nhập doanh
nghiệp chỉ kiểm tra một số khoản mục
doanh thu, khoản mục chi phí... Việc xác
định, giới hạn phạm vi thanh tra phải bảo
đảm đáp ứng được mục đích, yêu cầu của
cuộc thanh tra, phù hợp với thời gian,
nguồn lực của đoàn thanh tra, đồng thời,
hạn chế, tránh rủi ro trong trường hợp các
cơ quan chức năng khác thanh tra, kiểm
toán, điều tra phát hiện doanh nghiệp có vi
phạm ở những nội dung trong cùng thời kỳ
thanh tra mà đoàn thanh tra không kiểm
tra. Thực tế đã có trường hợp gặp rủi ro vì
không xác định, giới hạn rõ phạm vi thanh
tra.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực
trạng nêu trên tập trung vào 03 nhóm: (i)
Khung khổ pháp luật thanh tra hiện hành
còn khoảng trống, chưa có quy định, hướng
dẫn cụ thể nguyên tắc, phương pháp xác
định, giới hạn phạm vi thanh tra; (ii) Quy
trình nghiệp vụ thanh tra chưa hoàn thiện
các phương pháp xác định, giới hạn phạm
vi thanh tra tại các bước của quy trình tiến
hành thanh tra; (iii) Quy trình khảo sát nắm
tình hình trong giai đoạn chuẩn bị thanh tra
chưa hoàn thiện; chất lượng nhận diện vấn
đề trọng yếu, nội dung có dấu hiệu vi phạm
qua khảo sát nắm tình hình để xác định,
giới hạn phạm vi thanh tra trọng tâm, trọng
điểm còn hạn chế.

Thực trạng trên đặt ra yêu cầu, đòi hỏi
cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn
thiện khung khổ pháp luật, quy trình nghiệp
vụ thanh tra quy định, hướng dẫn nguyên
tắc, phương pháp để xác định, giới hạn
phạm vi thanh tra, hướng đến nâng cao
chất lượng cuộc thanh tra và hạn chế, tránh
rủi ro trong hoạt động thanh tra. Theo đó,
tác giả đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, nghiên cứu sửa đổi, bổ
sung quy định về trình tự, thủ tục tiến
hành một cuộc thanh tra 
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- Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, bổ sung quy định về nguyên tắc,
phương pháp đánh giá theo mức độ rủi ro, chọn mẫu thanh tra nội dung
trọng tâm, trọng điểm, tạo hành lang pháp lý cho việc xác định, giới
hạn phạm vi thanh tra khi ban hành quyết định và lập kế hoạch tiến
hành thanh tra. 

- Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, thủ tục để nâng chất lượng công
tác khảo sát nắm tình hình trong giai đoạn chuẩn bị thanh tra, theo
hướng: 

(i) Về quy trình khảo sát nắm tình hình phân định rõ theo 02 bước:
Bước 1, thực hiện các thủ tục cử tổ công tác, xây dựng đề cương, kế
hoạch khảo sát nắm tình hình và yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo,
cung cấp tài liệu; bước 2, trực tiếp khảo sát nắm tình hình tại đối tượng
thanh tra và đơn vị liên quan; thời gian khảo sát nắm tình hình theo quy
định được tính từ thời điểm trực tiếp thực hiện bước 2.

(ii) Trong bước 1, bổ sung quy định về kế hoạch khảo sát nắm tình
hình. Theo đó, người được giao nắm tình hình có trách nhiệm xây dựng
kế hoạch, báo cáo người có thẩm quyền quyết định thanh tra phê duyệt.
Kế hoạch khảo sát nắm tình hình phải chi tiết, cụ thể: Mục đích, yêu
cầu; nội dung khảo sát nắm tình hình; thông tin yêu cầu báo cáo bằng
văn bản và tài liệu yêu cầu cung cấp; phương pháp thực hiện; phân
công nhiệm vụ thành viên tổ công tác và chế độ thông tin, báo cáo.

(iii) Trong bước 2, bổ sung quy định cụ thể hơn đối với nội dung báo
cáo kết quả khảo sát, yêu cầu báo cáo phải nhận diện các vấn đề trọng
yếu, nội dung có dấu hiệu vi phạm, xác định, giới hạn rõ phạm vi thanh
tra để đề xuất tiến hành thanh tra.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ hướng dẫn kỹ
năng xác định, giới hạn phạm vi thanh tra trong các bước của quy
trình thanh tra 

- Việc xác định, giới hạn phạm vi thanh tra tại quyết định thanh tra
hoặc tại kế hoạch tiến hành thanh tra tùy thuộc vào đặc điểm, điều
kiện, yêu cầu của từng cuộc thanh tra cụ thể và do người ra quyết định
thanh tra quyết định. Tuy nhiên, qua thực tiễn hoạt động các đoàn thanh
tra, việc xác định, giới hạn phạm vi thanh tra tại kế hoạch tiến hành
thanh tra là phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp
luật thanh tra, vì: (i) Thông tư số 05/2014/TT-TTCP quy định nội dung
thanh tra tại kế hoạch tiến hành thanh tra phải có những nội dung trọng
tâm, trọng điểm tiến hành thanh tra (mẫu 05); (ii) Kế hoạch tiến hành
thanh tra là tài liệu nội bộ của đoàn thanh tra; (iii) Kế hoạch tiến hành
thanh tra được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thanh tra do trưởng
đoàn thanh tra đề xuất, người ra quyết định thanh tra phê duyệt (không
vượt ra ngoài nội dung quyết định thanh tra). 

- Phạm vi thanh tra cần được nêu rõ tại báo cáo kết quả thanh tra,
kết luận thanh tra; trường hợp xét thấy cần thiết, có thể nhấn mạnh các
nội dung không thanh tra. Nội dung thanh tra tại biên bản làm việc phải
đảm bảo nhất quán với các nội dung, phạm vi thanh tra tại kế hoạch
tiến hành thanh tra. /.

Mới đấy đã hơn 40 năm
Ngày Tạp chí ra đời
Bạn đọc hân hoan chào đón rạng ngời
Đứa con tinh thần của bao người tâm huyết
Những người làm báo hôm nào

Thời gian qua biết mấy tự hào
Tạp chí đã bao lần đổi mới
Trời thu tháng Mười cao xanh vời vợi
Từng trang, từng trang Tạp chí lung linh
Hình thức đẹp, sâu sắc nội dung
Cuộc sống ùa vào tỏa rộng
Tập thể cán bộ phóng viên năng động
Cho bạn đọc cách nhìn mới hôm nay

Bốn ba năm biết mấy đổi thay
Tạp chí luôn trưởng thành phát triển
Xin gửi lời chúc mừng trìu mến
Tạp chí Thanh tra gắn bó vẹn tròn!

Lê Hoài Minh

TẠP CHÍ THANH TRA
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V
ới những yêu cầu đặt
ra hiện nay, việc
hoàn thiện pháp luật
về trách nhiệm của
người đứng đầu cơ
quan hành chính

nhà nước (CQHCNN) đáp ứng yêu cầu xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa nhằm nâng cao trách nhiệm, vai trò
người đứng đầu là hết sức cần thiết, tạo
hành lang pháp lý đầy đủ khuyến khích
người đứng đầu nhiệt tình, trách nhiệm,
tâm huyết, dám nghĩ, dám làm để nâng cao
hiệu quả trong quản lý nhà nước và trong
công tác cán bộ. Pháp luật về trách nhiệm
của người đứng đầu cơ quan nhà nước đáp
ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa chỉ được đảm bảo
bằng hệ thống pháp luật thống nhất, đầy
đủ, toàn diện. Cụ thể, việc hoàn thiện pháp
luật về trách nhiệm của người đứng đầu
CQHCNN đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải thể
hiện trên các nguyên tắc và nội dung sau:

Thứ nhất, pháp luật người đứng đầu
CQHCNN phải kịp thời thể chế hóa vai trò
lãnh đạo của Đảng và tinh thần Hiến pháp
2013

Hiến pháp năm 2013 đã tiếp tục

khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng

Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo đối

với Nhà nước và xã hội, đồng thời làm sâu

sắc hơn tư cách Đảng cầm quyền duy nhất

ở nước ta. Việc phủ nhận hoặc muốn hạ

thấp vai trò lãnh đạo, quyền lãnh đạo chính

trị của Đảng Cộng sản là trái với Hiến pháp,

pháp luật. Mặt khác, lần đầu tiên trong

Hiến pháp nước ta, vấn đề Nhân dân giám

sát Đảng trở thành một điều hiến định.
Khoản 2 Điều 4 Hiến pháp năm 2013 xác
định rõ trách nhiệm của Đảng trong mối
liên hệ với Nhân dân, nhấn mạnh Đảng
phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, phải
phục vụ Nhân dân, phải chịu sự giám sát
của Nhân dân và phải chịu trách nhiệm
trước Nhân dân về những quyết định của
mình nếu như những quyết định đó ảnh
hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, Nhân

Nguyên tắc hoàn thiện pháp luật
về trách nhiệm của người đứng đầu
cơ quan hành chính nhà nước

Đỗ Tú Anh
Tạp chí Thanh tra

đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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dân. Đồng thời, cũng để Nhân dân có thể
giám sát được tổ chức và hoạt động của
Đảng, từ đó giúp cho Đảng quy trách nhiệm
đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên
giữ các chức vụ trong hệ thống công vụ
(Đảng “chịu trách nhiệm trước Nhân dân
về những quyết định của mình”). Nếu từng
hoạt động cụ thể của tổ chức Đảng và cán
bộ, đảng viên vượt quá phạm vi lãnh đạo
chính trị mà vi phạm chủ quyền Nhân dân
thì cũng là trái với ý dân và trái với Hiến
pháp. Như vậy, Nhân dân cũng phải có
trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, giám
sát hoạt động của tổ chức Đảng và cán bộ,
đảng viên để đảm bảo cho Đảng luôn thực
sự “là đạo đức, là văn minh” xứng đáng vai
trò, vị trí của một Đảng cầm quyền, lãnh
đạo Nhà nước và xã hội. 

Theo tinh thần Hiến pháp năm 2013,
trách nhiệm của tổ chức Đảng và cán bộ,
đảng viên trước Nhân dân cũng là trách
nhiệm chính trị. Trách nhiệm đó sẽ được
xác định bởi mức độ tín nhiệm chính trị của
Nhân dân đối với Đảng, bởi mức độ ủng hộ
các quyết định cụ thể của Đảng trong thực
tiễn. Mức độ ủng hộ hay phản đối các quyết
định của các tổ chức Đảng và hành vi của
cán bộ, đảng viên trong quá trình Nhân dân
giám sát, sẽ là căn cứ để lãnh đạo xác định
mức độ chịu trách nhiệm cụ thể của từng
cấp ủy Đảng, từng cá nhân cụ thể trong các
trường hợp cụ thể. Do đó, để quy định của
Hiến pháp về trách nhiệm của Đảng trước
Nhân dân mang ý nghĩa khả thi trên thực
tiễn, cần nghiên cứu thể chế hoá thành các
quy định của pháp luật người đứng đầu,
góp phần củng cố cơ sở pháp lý để xác định
rõ trách nhiệm của từng cấp ủy Đảng, của
người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên
trong việc đưa ra quyết sách và triển khai
thực hiện chủ trương, đường lối liên quan
đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội,
bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của
Nhân dân.

Đồng thời, việc hoàn thiện pháp luật
người đứng đầu CQHCNN cũng phải kế thừa

những thành quả tìm tòi, đổi mới nhằm cải
cách để hoàn thiện chế độ công vụ đáp ứng
yêu cầu cụ thể trong xây dựng Đảng về
công tác cán bộ trong tình hình mới như về:
“... Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản
lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng
yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”(*). 

Thứ hai, pháp luật người đứng đầu
phải góp phần hoàn thiện cơ chế phân
công, phối hợp và kiểm soát quyền lực
Nhà nước

Hiến pháp năm 2013 đã hiến định
nguyên tắc tổ chức thực hiện quyền lực nhà
nước được xác định trong Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm
2011) đồng thời bổ sung một nội dung rất
quan trọng, đó là: “kiểm soát giữa các cơ
quan nhà nước...” (khoản 3 Điều 2). Sự bổ
sung này đã giúp cho nguyên tắc tổ chức
quyền lực nhà nước được hoàn thiện hơn,
góp phần khắc phục tình trạng pháp lý của
sự thiếu kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ
quan nhà nước trong việc thực hiện quyền
lực nhà nước. 

Để kiểm soát được tốt quyền lực nhà
nước thì địa vị pháp lý, trong đó những vấn
đề có hệ thống chức danh, thẩm quyền và
chế độ, chính sách có liên quan người đứng
đầu phải tương xứng được với yêu cầu, mục
tiêu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được
giao. Trong đó, cán bộ là đại biểu dân cử
chuyên trách, trước hết các đại biểu Quốc
hội chuyên trách phải được pháp luật
khẳng định rõ vị thế của những người hoạt
động chính trị, đồng thời có cơ chế giúp họ
bảo đảm thực thi các quyền giám sát hữu
hiệu đối với các cơ quan hành chính và cơ
quan tư pháp các cấp, để tâm tư, nguyện
vọng của cử tri và Nhân dân thông qua các
đại biểu do mình bầu ra có thể được giải
quyết nhanh chóng, kịp thời và đúng pháp
luật mà không để xảy ra tình trạng đơn thư
giải quyết “lòng vòng”, không rõ địa chỉ
trách nhiệm trước Nhân dân.

Đối với người đứng đầu trong hệ thống
hành chính nhà nước các cấp, bên cạnh
quy định chung về địa vị pháp lý theo pháp
luật người đứng đầu, cần tiếp tục hoàn
thiện các quy chế pháp lý đặc thù cho phép
thực hiện tốt các phương thức kiểm soát
quyền lực nhà nước như thanh tra, kiểm
tra, trong đó có công tác thanh tra, kiểm
tra công vụ đối với người đứng đầu. Việc
hoàn thiện các phương thức này, kết hợp
với hoàn thiện các quy định về chế độ trách
nhiệm của người đứng đầu, sẽ góp phần
củng cố trật tự pháp chế xã hội chủ nghĩa
và bảo đảm nguyên tắc kiểm soát quyền
lực nhà nước trong quá trình vận hành của
hệ thống hành chính nhà nước. 

Đối với hệ thống tư pháp, Hiến pháp
đã hiến định vai trò của tòa án nhân dân
thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ:
“Bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người,
quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ
nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền
và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”
(khoản 3 Điều 102 Hiến pháp năm 2013).
Đồng thời, bên cạnh việc tái khẳng định
viện kiểm sát nhân dân có chức năng
“kiểm sát các hoạt động tư pháp và thực
hành quyền công tố”, Hiến pháp năm 2013
có quy định mới về nhiệm vụ của viện kiểm
sát nhân dân, đó là bảo vệ pháp luật, bảo
vệ quyền con người, quyền công dân, bảo
vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích
của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm
pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh
và thống nhất” (khoản 3 Điều 107). Hiến
pháp năm 2013 cũng đã nâng tầm vị trí và
khẳng định vai trò của kiểm toán nhà nước
(theo quy định tại khoản 1 Điều 118), là cơ
quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc
lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện
kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính,
tài sản công nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu
quả và tính minh bạch. Để góp phần tăng
cường bảo đảm tính độc lập và chỉ tuân
theo pháp luật trong hoạt động của người
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đứng đầu các ngành toà án, kiểm sát và
kiểm toán nhà nước, pháp luật người đứng
đầu cũng cần mở rộng hành lang pháp lý
thông thường, giúp cho việc nâng cao tính
chuyên nghiệp, chế độ trách nhiệm trong
thực thi nhiệm vụ, công vụ và các cơ chế
tuyển dụng, sử dụng (bổ nhiệm ngạch, điều
động, luân chuyển...) và chế độ lương, đãi
ngộ. 

Thứ ba, pháp luật người đứng đầu
CQHCNN phải tiếp tục làm rõ được chế độ
trách nhiệm của người đứng đầu

Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì
Nhân dân đã được long trọng tuyên bố trong
Hiến pháp, pháp luật người đứng đầu càng
phải nhấn mạnh đến chế độ trách nhiệm,
coi đó như một trong những chế định pháp
luật quan trọng hàng đầu để góp phần “bảo
đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân
dân” (Điều 3 Hiến pháp năm 2013). Việc
có giới hạn và kiểm soát được quyền lực
nhà nước hay không phụ thuộc vào cơ chế
chịu trách nhiệm pháp lý, nhất là trách
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ
chức, đơn vị trong hệ thống công vụ. Đây
là một vấn đề khó trong thực tiễn vận hành
của hệ thống chính trị bởi tuy Hiến pháp
quy định “Nhà nước được tổ chức và hoạt
động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý
xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”,
nhưng lại gắn với “thực hiện nguyên tắc tập
trung dân chủ”, mà hạt nhân của nó là
phương thức “tập thể lãnh đạo, cá nhân
phụ trách” (khoản 1 Điều 8 Hiến pháp). Từ
yêu cầu nguyên lý hoạt động của bộ máy
Nhà nước, đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức
Đảng các cấp, dẫn đến phải tổ chức ra mô
hình bộ máy Nhà nước với các thiết chế
lãnh đạo tập thể như hội đồng, ủy ban...,
ngay cả các thành phần hạt nhân của bộ
máy lãnh đạo chính quyền cũng phải tổ
chức nguyên tắc tập thể lãnh đạo như
Thường trực Chính phủ, Thường trực Hội
đồng, Thường trực Ủy ban... Trong mô hình
Nhà nước như vậy, việc làm rõ trách nhiệm

của tập thể, trách nhiệm của cá nhân, nhất
là người đứng đầu các cơ quan trong bộ
máy chính quyền các cấp không hề dễ
dàng. 

Trong hệ thống công vụ của nước ta
hiện nay, về mặt hình thức chỉ có một số
cán bộ có trách nhiệm chính trị trước cơ
quan quyền lực nhà nước (bầu hoặc phê
chuẩn chức vụ của họ) và trước Nhân dân.
Hình thức trách nhiệm này được thực hiện
thông qua các hình thức báo cáo, chịu sự
giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước,
của đại biểu Quốc hội, miễn nhiệm, hoặc
bãi nhiệm các chức vụ khi không còn xứng
đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân. Còn
lại, đối với phần đông người đứng đầu, các
hình thức trách nhiệm chính vẫn là trách
nhiệm kỷ luật, trách nhiệm vật chất và
trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, do tuyệt
đại đa số người đứng đầu giữ các chức vụ
lãnh đạo, quản lý ở nước ta đều là đảng
viên nên họ còn phải chịu trách nhiệm
trước tổ chức Đảng là cơ quan có thẩm
quyền đề bạt, giới thiệu ứng cử hoặc trực
tiếp quản lý họ về mặt nhân sự. Do đó,
trách nhiệm trước Đảng xét cho cùng cũng
là một dạng trách nhiệm chính trị (trong nội
bộ Đảng) bởi nếu không còn sự ủng hộ, tín
nhiệm của tổ chức Đảng có thẩm quyền thì
người đứng đầu là đảng viên không còn có
cơ sở để giữ chức vụ, chức danh trong hệ
thống chính trị, lập tức họ sẽ bị thay thế, bị
kỷ luật về mặt chính quyền hoặc phải chủ
động xin thôi giữ chức vụ, chức danh đang
đảm nhiệm. Do đó, trên thực tế trong hệ
thống công vụ nước ta, vừa tồn tại song
song các văn bản quy phạm pháp luật về
chế độ trách nhiệm của người đứng đầu
(chẳng hạn, Chính phủ đã ban hành Nghị
định số 157/2007/NĐ-CP ngày
27/10/2007 quy định chế độ trách nhiệm
đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức,
đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm
vụ, công vụ), lại vừa có hệ thống quy định
của Đảng về trách nhiệm của cán bộ, đảng
viên, áp dụng đối với toàn thể người đứng

đầu là đảng viên ở các cơ quan, tổ chức,
đơn vị của hệ thống chính trị.

Trên thực tế, các quy định của Đảng
liên quan đến trách nhiệm của cán bộ,
đảng viên khá toàn diện, đầy đủ và đi vào
điều chỉnh rất cụ thể các hành vi so với quy
định của pháp luật áp dụng cho người đứng
đầu. Trong đó có những quy định liên quan
đến nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên như:
Quy định số 47-QĐ/TW năm 2011 về những
điều đảng viên không được; Quy định số
08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,
trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên
Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành trung
ương; Quy định số 11-QĐ/TW ngày
18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng
đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại với
dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của
dân; Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019
về kiểm soát quyền lực trong công tác cán
bộ và chống chạy chức, chạy quyền v.v.. .
Các cấp ủy Đảng ở các ngành, các địa
phương cũng có những quy định hướng dẫn
tương ứng về trách nhiệm của cán bộ, đảng
viên thuộc cấp mình quản lý. 

Quy định của Đảng vừa mang tính quy
phạm đạo đức (như quy định về trách
nhiệm nêu gương), vừa mang tính chế tài
pháp lý xử lý đối với các hành vi có dấu
hiệu vi phạm trách nhiệm kỷ luật và trách
nhiệm hình sự (như tham nhũng, hối lộ,
tặng quà, nhận quà vì vụ lợi, để người thân
lợi dụng vì vụ lợi... ). Như vậy, nếu áp dụng
đầy đủ các quy định của Đảng trong thực
tế hoạt động của người đứng đầu thì quy
định về chế độ trách nhiệm của họ không
phải là thiếu nhưng lại không bảo đảm đầy
đủ tính pháp lý hoặc chỉ mang ý nghĩa răn
đe, làm tổn hại trực tiếp đến uy tín, không
ghi nhận một phần quá trình đóng góp
(chẳng hạn như việc đưa ra thông báo cách
chức đối với người đứng đầu đã nghỉ hưu,
kết thúc nhiệm kỳ giữ chức vụ). Do đó, việc
có luật hóa toàn bộ các quy định về chế độ
trách nhiệm của người đứng đầu hay chỉ
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luật hóa ở một mức độ nhất định như trong
mối quan hệ công tác hoặc trong ý thức tổ
chức kỷ luật (loại trừ một số nội dung về
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên một
phương diện như tư tưởng chính trị, về đạo
đức, lối sống) cũng là một vấn đề cần phải
nghiên cứu, hoàn thiện trong pháp luật
người đứng đầu.

Thứ tư, xây dựng hệ thống quy phạm
pháp luật đồng bộ trong đó quy định cụ
thể về các nguyên tắc và cơ chế đảm bảo
cho việc thực hiện pháp luật về trách
nhiệm của người đứng đầu CQHCNN.

Pháp luật và trách nhiệm của người

đứng đầu CQHCNN luôn gắn trực tiếp với

mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà

nước. Vì vậy, để xây dựng được hệ thống

pháp luật này đồng bộ, thống nhất trước hết

phải có tổ chức bộ máy hành chính nhà

nước đồng bộ từ trung ương đến địa phương

trên cơ sở làm rõ chức năng, nhiệm vụ của

từng cơ quan trong hệ thống hành chính

nhà nước. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ,

trách nhiệm của từng loại cán bộ, công

chức trong bộ máy.... Vì vậy, vấn đề đặt ra

trước tiên là phải đẩy nhanh quá trình cải

cách bộ máy hành chính nhà nước.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải dựa

trên cơ sở của một hệ thống pháp luật

thống nhất và đồng bộ. Trong đó, bên cạnh

việc quy định các quyền cơ bản của công

dân thì việc xác định các hệ thống quyền

và nghĩa vụ của đội ngũ cán bộ, công chức

là một việc làm hết sức cần thiết. Trách

nhiệm của người đứng đầu CQHCNN cũng

cần phải được ghi nhận cụ thể và bảo đảm

thực hiện. Quyền hạn của người đứng đầu

luôn gắn liền với các nghĩa vụ và trách

nhiệm. Trong hệ thống các quyền hạn, trách

nhiệm đó, nếu quyền hạn và trách nhiệm

được xác định rõ ràng càng thể hiện tính

công khai, minh bạch, tính dân chủ của

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Do

đó, trách nhiệm của người đứng đầu

CQHCNN nếu được luật hóa cụ thể sẽ là cơ

sở pháp lý chắc chắn cho cơ quan nhà

nước, người đứng đầu cơ quan nhà nước

thực hiện các thẩm quyền hành chính của

mình, đồng thời, thiết lập chế độ trách

nhiệm để tránh các hiện tượng lộng quyền,

lạm quyền đang xảy ra ở các CQHCNN. Trên

cơ sở các đạo luật đó, trách nhiệm của các

cơ quan nhà nước, các cán bộ, công chức

và cá nhân có thẩm quyền được xác định

cụ thể, tạo điều kiện cho Nhân dân, cán bộ

cấp dưới yêu cầu người đứng đầu CQHCNN

thực hiện đúng trách nhiệm đã được quy

định trong luật.

Bên cạnh việc ghi nhận trách nhiệm

của người đứng đầu, cần xác định rõ ràng

phạm vi trách nhiệm và cách thức, thủ tục

thực hiện các trách nhiệm đó. Đây cũng

chính là yêu cầu quan trọng đòi hỏi Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải

định ra được hoạt động nào cần phải công

khai, hoạt động nào cần phải bí mật. Việc

đánh giá mức độ đảm bảo pháp luật về

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan

nhà nước sẽ phụ thuộc vào tính chính xác,

rõ ràng của các quy định pháp luật, thời

gian, địa điểm thực hiện chế độ công vụ và

các quy trình thủ tục thực hiện rõ ràng chế

độ trách nhiệm đó. Nếu danh mục các

trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN

không tương ứng với các trình tự, thủ tục

và không được điều chỉnh bằng pháp luật,

hoặc điều chỉnh một cách không rõ ràng thì

sẽ dẫn đến sự tùy tiện trong việc thực hiện

trách nhiệm của người đứng đầu. Điều này

đi ngược với bản chất của Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa đó là Nhà nước hạn

chế sự tùy tiện. Bên cạnh đó, pháp luật quy

định cụ thể về trách nhiệm người đứng đầu

CQHCNN sẽ hạn chế việc lấy lý do của đặc

thù công việc thuộc lĩnh vực hành chính để

người đứng đầu CQHCNN tự cho mình có

quyền tối thượng trong cơ quan để áp đặt

mệnh lệnh cho các đối tượng dưới quyền

của mình. Điều này đòi hỏi pháp luật phải

là một đại lượng công bằng nhất, phân định

quyền hạn của cán bộ, công chức dưới

quyền và trách nhiệm của người đứng đầu

CQHCNN.

Thứ năm, pháp luật người đứng đầu
CQHCNN phải thực sự góp phần xây dựng
nền công vụ vì Nhân dân phục vụ, minh
bạch và liêm chính

Xuất phát từ bản chất Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa, khoản 2 Điều 8
Hiến pháp năm 2013 quy định “các cơ
quan nhà nước, người đứng đầu, cán bộ,
công chức phải tôn trọng Nhân dân, tận
tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ
với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự
giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu
tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi
biểu hiện tiêu cực”. Mối quan hệ giữa
người đứng đầu với Nhân dân trong thi
hành nhiệm vụ, công vụ cũng chính là hình
thức thể hiện của mối quan hệ giữa Nhà
nước với Nhân dân. Do đó, một Nhà nước
của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân
dân thì mọi hoạt động của người đứng đầu
cũng phải thể hiện đúng tinh thần của Hiến
pháp như đã nêu trên. Pháp luật người
đứng đầu phải đóng góp trước hết vào việc
ghi nhận và đề cao các giá trị đạo đức
công vụ, trong đó cần có các quy định cụ
thể hóa bổn phận của người đứng đầu
trước Nhân dân trong quá trình giải quyết
công việc liên quan đến quyền, nghĩa vụ
của tổ chức, cá nhân, cũng như kiểm soát
chặt chẽ các hành vi nhân danh quyền lực
nhà nước của họ bằng cơ chế giám sát của
Nhân dân. 

Một trong những tiền đề quan trọng để
Nhân dân kiểm soát được hoạt động của
người đứng đầu, đó là yêu cầu về tính minh
bạch (transferancy) trong thực thi nhiệm
vụ, công vụ và nghĩa vụ giải trình đối với
hoạt động của người đứng đầu. Minh bạch
trong thực thi nhiệm vụ đối với người đứng
đầu không có nghĩa là phải công khai toàn
bộ hoạt động của người đứng đầu với tổ
chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ trực tiếp
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(mặc dù kết quả hoạt động của họ chi phối
trực tiếp quyền, lợi ích của Nhân dân thì
luôn phải công khai), mà điều quan trọng
là các hoạt động đó phải đặt dưới sự kiểm
soát chặt chẽ bằng các quy định của pháp
luật để cơ quan nhà nước cấp trên và nhất
là cơ quan dân cử, đại biểu dân cử có thể
nắm rõ được thực chất hành vi của người
đứng đầu có đi ngược với quyền, lợi ích hợp
pháp của Nhân dân hay không, qua đó
đánh giá được người đứng đầu có thực sự
vì dân không. 

Thứ sáu, pháp luật phải tạo ra các

thiết chế giám sát đa dạng, làm cơ sở đảm

bảo cho pháp luật về trách nhiệm của

người đứng đầu cơ quan nhà nước được

triển khai trong thực tiễn. Để đảm bảo pháp

luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ

quan nhà nước được triển khai trong thực

tiễn, đòi hỏi pháp luật phải xác định trách

nhiệm của đối tượng chịu sự giám sát là

người đứng đầu cơ quan nhà nước và chính

hoạt động của cơ quan đó. Việc thiết lập

các quy định về giám sát đối với hệ thống

cơ quan hành chính nhà nước phụ thuộc

vào hoạt động lập pháp của Quốc hội. Chỉ

khi nào cơ quan lập pháp thấy được vai trò

của các thiết chế giám sát và cụ thể hóa

vai trò đó thành các quy phạm pháp luật

thì khi đó, pháp luật về trách nhiệm của

người đứng đầu cơ quan nhà nước mới thực

sự là cơ sở pháp lý cho sự đảm bảo quyền

hạn và trách nhiệm của người đứng đầu

nhà nước. 

Thứ bảy, pháp luật cần cụ thể hóa các

biện pháp chế tài đối với cơ quan nhà nước,

người đứng đầu CQHCNN có hành vi vi

phạm pháp luật về trách nhiệm của người

đứng đầu. Chế tài là một trong những biện

pháp hữu hiệu nhằm xác định trách nhiệm

của các cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà

nước có hành vi vi phạm các quy định pháp

luật. Hệ thống các chế tài được xác định

dựa trên các dấu hiệu cụ thể và phải được

pháp luật quy định một cách rõ ràng, dễ áp

dụng thì mục đích điều chỉnh của pháp luật

mới có hiệu quả trên thực tiễn. 

Cuối cùng, pháp luật cần tạo ra hệ

thống đảm bảo cho cá nhân, tổ chức thực

hiện quyền khiếu nại, khởi kiện ra tòa khi

người đứng đầu CQHCNN vi phạm pháp

luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ

quan nhà nước. Đồng thời xác định sự vào

cuộc của các cơ quan điều tra đối với các

vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình

sự. Giải quyết các khiếu nại và xét xử đối

với các khiếu kiện của cá nhân là trách

nhiệm của Nhà nước, các cơ quan Nhà

nước và cán bộ, công chức, thẩm phán có

thẩm quyền. Việc giải quyết nhanh gọn,

đúng pháp luật về nội dung và thời hạn

cũng như tuân thủ về thủ tục pháp lý thể

hiện được tính công khai, minh bạch trong

hoạt động của cơ quan nhà nước. Pháp

luật về trách nhiệm của người đứng đầu

CQHCNN chỉ được khẳng định là được đảm

bảo khi các xung đột về quyền và trách

nhiệm của người đứng đầu với cấp dưới,

với công dân bằng các con đường giải

quyết chính thống. Thông qua giải quyết

các khiếu nại và xét xử khiếu kiện, Nhà

nước nắm được nhu cầu và bức xúc của

công dân đối với chính sách pháp luật, đối

với hành vi công vụ của người đứng đầu

CQHCNN, trên cơ sở đó, có các biện pháp

sửa đổi pháp luật, chấn chỉnh hoạt động

công vụ của người đứng đầu có hành vi vi

phạm nhằm thực hiện tốt nghĩa vụ, trách

nhiệm, quyền hạn của người đó với các

chủ thể khác./.

Chú thích:

(*) Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần
thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một
số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
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X
ây dựng, quản lý Cơ sở
dữ liệu quốc gia là xu thế
chung của thế giới, là
nhiệm vụ chính trị quan
trọng của mỗi quốc gia,
trong đó có Việt Nam. Bài

viết trình bày cơ sở pháp lý và góp ý Dự
thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc
gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư,
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh(1) (sau đây được viết tắt là: Dự thảo).

1. Cơ sở pháp lý xây dựng Nghị định
quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công
tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh

Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp
công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (sau đây
được viết tắt là: Cơ sở dữ liệu quốc gia)
được xây dựng và quản lý tập trung tại
Thanh tra Chính phủ trên nền tảng cơ sở dữ
liệu quốc gia về hệ thống báo cáo công tác
tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được
phân theo hệ quản trị, hệ nghiệp vụ. Theo
đó, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp
với các cơ quan có liên quan xây dựng Cơ
sở dữ liệu quốc gia để kết nối trên phạm vi
cả nước; các bộ, ngành, ủy ban nhân dân
các cấp xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh trong phạm vi cơ quan,
địa phương để kết nối với cơ sở dữ liệu của
Thanh tra Chính phủ(2).

Cơ sở pháp lý để xây dựng Dự thảo
được thể hiện cụ thể trong các văn bản như
Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu
nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; Luật

Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ
liệu số của cơ quan nhà nước; Quyết định
số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương
trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông
tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số
749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt “Chương trình
chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030”; Quyết định số
20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về mã định danh điện tử
của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối,
chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa
phương...

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia
là một trong những nhiệm vụ tạo nền tảng

về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia

Dương Văn Quý

Giao dịch điện tử năm 2005; Luật Công
nghệ thông tin năm 2006; Luật An toàn
thông tin mạng năm 2015; Luật Tiếp
cận thông tin năm 2016; Nghị quyết số
36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính
trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công
nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển
bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết
số 26-NQ/TW ngày 15/4/2015 của Chính
phủ về Ban hành chương trình hành động
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số
36- NQ/TW; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP
ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
của cơ quan nhà nước; Nghị định số
64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định
số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của

Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn “Hướng dẫn sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia
về khiếu nại, tố cáo”, ngày 15/8/2016.
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cho công tác quản lý hành chính nhà nước
theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ
thông tin và các phương tiện kỹ thuật khác
vào phục vụ công tác tiếp công dân(3), nâng
cao hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần
phát triển Chính phủ điện tử. 

2. Góp ý Dự thảo Nghị định quy định
Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp
công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

2.1. Về phạm vi điều chỉnh

Việc xác định rõ hiệu lực của văn bản
quy phạm pháp luật đảm bảo tính minh
bạch của pháp luật, đảm bảo thực hiện
pháp luật được đúng đắn, thống nhất, qua
đó nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp
luật đối với các quan hệ xã hội. Hiệu lực
của văn bản quy phạm pháp luật được xác
định theo thời gian, không gian và đối tượng
tác động. Trong đó, hiệu lực theo đối tượng
tác động của văn bản quy phạm pháp luật
là những cá nhân, tổ chức có quyền, nghĩa
vụ, trách nhiệm chịu ảnh hưởng trực tiếp
từ việc áp dụng văn bản đó sau khi được
ban hành. Mỗi văn bản quy phạm pháp luật
có đối tượng tác động riêng và thường là
một loại đối tượng nhất định để phát huy
cao nhất hiệu quả điều chỉnh của văn bản.
Ngày nay, kĩ thuật lập pháp ngày càng được
nâng cao, hiệu lực theo đối tượng tác động
được ghi rõ trong điều khoản quy định về
phạm vi điều chỉnh của văn bản đó. Bên
cạnh đó, việc xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật phải dựa trên nguyên tắc khoa
học. Nguyên tắc này không chỉ đòi hỏi đối
với nội dung của các quy định pháp luật mà
còn đối với cả hình thức thể hiện của
chúng. Về hình thức bố cục, cấu trúc, cách
thức trình bày các quy phạm pháp luật phải
mang tính khoa học. Mỗi quy phạm pháp
luật cần sắp xếp logic, hợp lí trong hệ thống
quy phạm pháp luật. Việc xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật trên cơ sở khoa học
chính là điều kiện để đảm bảo hiệu lực và
hiệu quả thực tế của các quy phạm pháp
luật.

Dự thảo Nghị định trình bày quy định
về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
ở hai điều khác nhau, cụ thể: Phạm vi điều
chỉnh - được trình bày tại Điều 1 và đối

tượng áp dụng - được trình bày tại Điều 2,
là chưa phù hợp với nguyên tắc khoa học
trong xây dựng văn bản quy phạm pháp
luật. Thực chất quy định tại Điều 1 đã bao
gồm cả đối tượng áp dụng của Nghị định,
cho nên, thiết nghĩ không cần thiết có thêm
quy định của Điều 2 của Nghị định. Mặt
khác, cách diễn đạt tại Điều 2 của Nghị
định không rõ ràng, gây khó hiểu. Vì vậy,
tác giả đề nghị giữ nguyên quy định tại
Điều 1 của Dự thảo và bỏ quy định tại Điều
2 của Dự thảo.

2.2. Về thông tin được cập nhật,
quản lý, khai thác và sử dụng trong Cơ
sở dữ liệu quốc gia

Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia
trước hết phải đảm bảo tính chính xác và
đầy đủ. Cơ sở dữ liệu quốc gia là tập hợp
các thông tin, dữ liệu về tiếp công dân, xử
lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử
lý kiến nghị, phản ánh được xây dựng, quản
lý theo quy định pháp luật. Dữ liệu về công
tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của
Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên cơ sở số
hóa hồ sơ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
và các tài liệu nghiệp vụ khác, có cấu trúc
phù hợp với các tiêu chuẩn dữ liệu thông
tin đầu vào của hệ thống, đảm bảo tính
toàn vẹn, xác thực với hồ sơ, tài liệu nghiệp
vụ. Vì vậy, để đảm bảo tính đầy đủ, chính
xác của thông tin được cập nhật, quản lý,
khai thác và sử dụng trong Cơ sở dữ liệu
quốc gia, phải tương ứng cả về số lượng và
nội dung giữa dữ liệu điện tử và hồ sơ, tài
liệu nghiệp vụ bằng giấy.

Tuy nhiên, thông tin được cập nhật,
quản lý, khai thác và sử dụng trong Cơ sở
dữ liệu quốc gia, quy định tại Điều 6 Dự
thảo là chưa phù hợp, chưa tương thích với
hồ sơ, tài liệu bằng giấy được quy định
trong pháp luật có liên quan (xem bảng 1).

Vì vậy, tác giả cho rằng, thông tin được
cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia được quy định
tại Điều 6 Dự thảo cần phải sửa lại theo
hướng quy định đầy đủ, chính xác như hồ
sơ giấy được pháp luật có liên quan quy
định.

2.3. Về đối tượng khai thác, sử
dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc
gia

Khoản 2 Điều 17 Dự thảo quy định:
“Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu
cầu cung cấp thông tin, dữ liệu trong Cơ
sở dữ liệu bao gồm: a) Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch
Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Phó
Chủ tịch nước, các Phó Thủ tướng Chính
phủ và thành viên Chính phủ, các Phó Chủ
tịch Quốc hội và ủy viên Ủy ban Thường vụ
Quốc hội có quyền yêu cầu cung cấp thông
tin, dữ liệu trong phạm vi toàn quốc; b) Ủy
ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung
ương Đảng và các ban đảng Trung ương,
Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng
Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Hội đồng
Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Ban
Dân nguyện, Ban Công tác đại biểu thuộc
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cung
cấp thông tin, dữ liệu trong phạm vi toàn
quốc; c) Các ban của hội đồng nhân dân
cấp tỉnh, văn phòng hội đồng nhân dân và
ủy ban nhân dân, văn phòng tỉnh ủy và
các ban thuộc tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban
mặt trận tổ quốc tỉnh và đại biểu hội đồng
nhân dân cấp tỉnh có quyền yêu cầu cung
cấp thông tin, dữ liệu trong phạm vi quản
lý của ủy ban nhân dân cấp tỉnh; d) Các
cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp
thông tin khác theo quy định của pháp
luật“. Như vậy, công dân với tư cách là
người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh sẽ không thuộc đối tượng được khai
thác, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu
quốc gia, kể cả là dữ liệu liên quan đến bản
thân mình. Tuy nhiên, mục đích của việc
xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia là nhằm
phục vụ công tác tiếp công dân, thì công
dân phải có đầy đủ quyền của mình trong
công tác tiếp công dân, trong đó có quyền
tiếp cận đối với các thông tin liên quan đến
bản thân mình. Bên cạnh đó, Cơ sở dữ liệu
quốc gia là một loại thông tin mà cơ quan
nhà nước có nghĩa vụ phải công khai rộng
rãi(4). Vì vậy, để bảo đảm quyền tiếp cận
thông tin của công dân, cũng như sự phù
hợp với Luật Tiếp cận thông tin năm 2016,
thì nên bổ sung quy định: “Cơ quan, tổ
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Thông tin D  th o Pháp lu t có liên quan 
Khi u n i a) H  a ch  c i khi u n i; 

a ch  c  ch c, cá nhân 
b  khi u n i; 
c) Tóm t t n i dung khi u n i và tình hình gi i 
quy t khi u n i; 
d) Quy nh gi i quy t khi u n i l n u; 
quy nh gi i quy t khi u n i l n hai; 

t qu  thi hành quy nh gi i quy t 
khi u n i. 
(kho u 6) 

 
 

 
 tra, xác minh, 

có); 
d) Biên  

 
 

u 34 Lu t Khi u n  

T  cáo a) H  a ch  c i t  cáo;  
a ch  c  quan, t  ch c, cá nhân 

b  t  cáo; 
c) Tóm t t n i dung t  cáo và tình hình gi i 
quy t t  cáo; 
d) K t lu n n i dung t  cáo; quy nh x  lý 
hành vi vi ph m b  t  cáo; 

t qu  th c hi n k t lu n n i dung t  cáo. 
(kho u 6) 
 

 H  i quy t v  vi c t  c o bao g m: 
 cáo ho  b n ghi n i dung t  cáo; báo cáo ho c biên 

b n ki m tra, xác minh thông tin cá nhân c i t  cáo, biên 
b n làm vi c tr c ti p v i t   xác minh n i dung t  cáo; 
b) Quy nh th  lý t  b n giao xác minh n i dung t  cáo; 
c) Biên b n xác minh; k t qu  nh, thông tin, tài li u, ch ng 
c  thu th c trong quá trình xác minh; 

n gi i trình c i b  t  cáo; biên b n làm vi c v i 
i b  t  cáo v  n i dung gi i trình; 

t qu  xác minh n i dung t  cáo trong t ng h i 
gi i quy t t  i khác ti n hành xác minh n i dung 
t  cáo; 
e) Quy nh t  vi c gi i quy t t  cáo; quy nh ti p 
t c gi i quy t t  cáo; 
g) K t lu n n i dung t  cáo ho c quy  vi c gi i quy t 
t  cáo; 
h) Quy nh x  lý c i gi i quy t t  n ki n ngh  

 ch c, cá nhân có th m quy n áp d ng bi n pháp x  lý; 
i) Các tài li u khác có liên quan. 

i v i vi c gi i quy t l i v  vi c t  cáo, h  m nh ng 
tài li nh t i kho u này và các tài li  

 cáo ti p ho n ghi n i dung t  cáo ti n 
yêu c u ho c ki n ngh  v  vi c gi i quy t l i v  vi c t  cáo; 
b) K t lu n n i dung gi i quy t l i v  vi c t  cáo; 
c) Quy nh x  lý c a i gi i quy t l i v  vi c t  cáo; 
d) Các tài li u khác có liên quan trong quá trình gi i quy t l i v  
vi c t  cáo. 

u 39 Lu t T   

(Bảng 1)
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chức và cá nhân được phép khai thác và sử dụng thông tin của mình;
thông tin cá nhân của người khác nếu được người đó đồng ý theo quy
định của pháp luật“ tại khoản 2 Điều 17 Dự thảo.

2.4. Về từ chối yêu cầu cung cấp thông tin từ Cơ sở dữ liệu

Bên cạnh việc cung cấp thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc
gia, Dự thảo cũng quy định rõ về việc từ chối yêu cầu cung cấp thông tin
nhằm tạo cơ chế cho phép cơ quan nhà nước xem xét đưa ra quyết định
không đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức,
cá nhân mà không bị coi là vi phạm quyền yêu cầu cung cấp thông tin,
tài liệu hay thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn.

Theo đó, “cơ quan có chức năng, nhiệm vụ cung cấp thông tin, tài
liệu trong Cơ sở dữ liệu có quyền từ chối yêu cầu trong các trường hợp
sau: a) Không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 17 của Nghị định
này; b) Khi có căn cứ cho rằng yêu cầu đó trái pháp luật, vi phạm quy
định về bảo vệ bí mật nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân“ (khoản 3 Điều 18). Về cơ bản, cơ
quan cung cấp thông tin phải nỗ lực, tích cực trong việc cung cấp thông
tin. Tuy nhiên, trong trường hợp thông tin được yêu cầu rơi vào trường
hợp bị từ chối thì cơ quan nhà nước có quyền từ chối cung cấp thông tin.
Nhưng hình thức từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu của cơ quan
có thẩm quyền lại chưa được Dự thảo quy định rõ ràng, có thể dẫn đến
sự tùy tiện trong từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu. Với quy định
này, cơ quan có thẩm quyền có thể từ chối bằng miệng và nguy hiểm hơn
cả là việc từ chối không được nêu rõ lý do để cơ quan, tổ chức, cá nhân
biết. Do đó, bài viết đề nghị bổ sung quy định: “Trường hợp từ chối cung
cấp thông tin, cơ quan nhà nước phải thông báo bằng văn bản và nêu
rõ lý do“ vào khoản 3 Điều 18 Dự thảo. Việc quy định cơ quan nhà nước
phải thông báo về việc từ chối yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản
vừa đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động cung cấp thông
tin của cơ quan nhà nước, đồng thời thể hiện sự tôn trọng của chủ thể có
thẩm quyền đối với quyền khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ quan, tổ
chức, cá nhân và nhằm bảo vệ quyền của người yêu cầu cung cấp thông
tin. Trong trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin bị từ chối, người yêu
cầu có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định từ chối của cơ quan nhà
nước để bảo vệ quyền lợi của mình./.

Chú thích:
(1) Toàn văn Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân,

xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, được đăng trên Cổng
thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, https://thanhtra.gov.vn/web/guest/lay-y-
kien-du-thao-ve-vbqppl/-/duthao/gopyduthaovanban/96601? _4_WAR_vnptportal-
duthaovanbanportlet_redirectURL=%2Flay-y-kien-du-thao-ve-vbqppl, truy cập ngày
20/8/2021;

(2) Khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân năm 2013;

(3) Khoản 1 Điều 33 Luật Tiếp công dân năm 2013;

(4) Điểm l khoản 1 Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

Ghi nhật ký bằng đôi dòng cảm xúc

Nhớ thật lâu bóng dáng những thiên thần

Tấm thân ấy ướt đầm trong áo kín

Ý chí kiên cường chẳng màng hiểm nguy

Tiền tuyến nào chẳng có nhiều gian khó

Đầu sóng nào chẳng chứa lắm bão giông

Trái tim ấm cùng bàn tay khối óc

Sẵn sàng hy sinh tính mạng bản thân

Gạt nước mắt để lại nỗi niềm riêng

Đến những nơi mà người dân cần nhất

Cứu rỗi những mảnh đời trong hoạn nạn

Thức trắng đêm không giây phút nghỉ ngơi

Khâm phục lắm những thiên thần áo trắng

Tổ quốc yêu thương luôn ở trong tim

Hẹn ngày mai hết dịch, ta hạnh phúc

Trở về ngay bên mái ấm bình yên!

Anh Phương
(Vụ Hợp tác Quốc tế - TTCP)

Thiên thần áo trắng -
Tôi yêu
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ngừng, do đó, pháp luật về kiểm soát xung
đột lợi ích đối với hoạt động công vụ cũng
cần có những thay đổi để kịp thời điều
chỉnh các tình huống này. Đặc biệt, hoạt
động này được thực hiện trong bối cảnh
chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước
Việt Nam hiện nay. Do đó, việc hoàn thiện
pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích đối
với hoạt động công vụ trong bối cảnh

chuyển đổi số tại các cơ quan hành chính
nhà nước hiện nay đòi hỏi phải được tiến
hành thường xuyên, liên tục, đồng thời phải
được thực hiện dựa trên những tiêu chí và
yêu cầu nhất định.

1. Pháp luật về kiểm soát xung đột
lợi ích đối với hoạt động công vụ trong
bối cảnh chuyển đổi số tại cơ quan hành
chính nhà nước Việt Nam

đối với hoạt động công vụ trong bối cảnh chuyển đổi số
tại các cơ quan nhà nước Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật
về kiểm soát xung đột lợi ích

Luật gia - Ths. Lê Quang Kiệm

P
háp luật về kiểm soát
xung đột lợi ích đối với
hoạt động công vụ trong
bối cảnh chuyển đổi số tại
các cơ quan nhà nước là
cơ sở pháp lý góp phần

quan trọng trong công tác phòng, chống
tham nhũng của Việt Nam hiện nay. Tuy
nhiên, tình huống xung đột lợi ích có xu
hướng ngày càng đa dạng, biến đổi không

Cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong xây dựng và thực hiện pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích đối với hoạt động công vụ
trong bối cảnh chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước
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Trong một nghiên cứu vào năm 2005,
Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
(OECD) đã đưa ra định nghĩa xung đột lợi
ích như sau: “Một xung đột lợi ích bao gồm
xung đột giữa công vụ và lợi ích cá nhân
của công chức, trong đó lợi ích từ năng lực
cá nhân của công chức có thể ảnh hưởng
không đúng đến việc thực hiện những
nhiệm vụ và trách nhiệm chính thức của
họ”(1). 

Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank)
thì “xung đột hay mâu thuẫn lợi ích là tình
huống trong đó một cán bộ, công chức,
trong thẩm quyền chính thức của mình,
đưa ra hoặc phải đưa ra các quyết định
hoặc có những hành động có thể tác động
tới lợi ích cá nhân của họ”(2). Với khái niệm
trên Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra đặc điểm
của xung đột lợi ích là tình huống mà không
phải hành vi, đồng thời đã cụ thể hóa lợi
ích công trong xung đột là quyết định hoặc
hành động trong thẩm quyền của cán bộ,
công chức. Tuy nhiên, định nghĩa này chưa
xác định rõ tính chất tác động của lợi ích
cá nhân tới lợi ích công phải bảo vệ.

Qua nghiên cứu cho thấy, trên thế giới
có khá nhiều khái niệm về “xung đột lợi
ích” khác nhau tùy theo mục đích và
phương pháp tiếp cận. Tuy nhiên, các khái
niệm đều phân ra thành hai loại chủ yếu là
“xung đột lợi ích thực tế” và “xung đột lợi
ích tiềm tàng hoặc tiềm ẩn”. Theo Ủy ban
độc lập phòng, chống tham nhũng tại Hồng
Kông (ICAC) thì: Xung đột lợi ích thực tế là
“tình huống mà lợi ích cá nhân của cán
bộ, công chức, viên chức có tác động trực
tiếp tới việc thực hiện trách nhiệm công
được giao hoặc có căn cứ chắc chắn cho
rằng lợi ích cá nhân của công chức có thể
ảnh hưởng không phù hợp đến việc thực
hiện trách nhiệm, nhiệm vụ công, dù rằng
sự tác động, ảnh hưởng đó đã xảy ra trên
thực tế hay chưa”(3). Tức là chủ thể của
tình huống này là cán bộ, công chức, viên
chức được trao quyền lực nhà nước và có
sự thực hiện quyền lực trong quản lý nhà
nước và lợi ích cá nhân đã xung đột với lợi

ích công được giao dù là xung đột đã xảy ra
trực tiếp hoặc có căn cứ chắc chắn rằng
xung đột sẽ xảy ra. 

Xung đột lợi ích tiềm tàng hoặc tiềm
ẩn “là tình huống mà lợi ích cá nhân của
cán bộ, công chức, viên chức có thể xung
đột với việc thực hiện công vụ của họ trong
tương lai”(4). Tức là cán bộ, công chức, viên
chức được trao quyền lực nhà nước và thực
hiện quyền lực đó, lợi ích cá nhân của họ ở
thời điểm hiện tại chưa xung đột với nhiệm
vụ công được giao nhưng lợi ích này có thể
xung đột với chức trách, nhiệm vụ công
được giao khi tình hình có sự thay đổi trong
tương lai. Đây là loại xung đột ở hiện tại
chưa nảy sinh nhưng khi có điều kiện sẽ
nảy sinh trong tương lai và “điều kiện nảy
sinh” này lại rất dễ xuất hiện trong hoạt
động công vụ của cán bộ, công chức, viên
chức đó.

Theo từ điển Tiếng Việt “lợi ích là điều
có ích, có lợi cho một đối tượng nào đó,
trong mối quan hệ với đối tượng ấy”(5). Lợi
ích là điều mà mỗi một con người đều
hướng tới trong các mối quan hệ xã hội. Bởi
lợi ích là động cơ thúc đẩy các hoạt động
và là cơ sở để con người xác định mục đích,
ý chí hành động của mình. Với con người,
lợi ích vừa là nhu cầu, vừa là ước muốn và
đời sống của con người, đời sống của xã hội
phải gắn liền với sự phát triển, thích ứng
cũng như sự thỏa mãn các lợi ích; việc theo
đuổi lợi ích trở thành một điều hoàn toàn
bình thường của các chủ thể trong các
quan hệ. Nếu lợi ích có được hoặc có khả
năng đạt được, công việc sẽ dễ dàng đạt
được hoặc được thực hiện hoàn tất; ngược
lại, dễ dẫn đến sự xoay chiều về ý chí, sự
trì hoãn về hành vi và sự thay đổi về nội
dung công việc.

Dưới góc nhìn của luật học,“xung đột
lợi ích được hiểu là sự vi phạm, xâm phạm
hoặc làm tổn hại lẫn nhau giữa các lợi ích
trong một quan hệ nhất định”(6). 

Khung pháp lý chung về kiểm soát
“xung đột lợi ích” được quy định trong một

số luật, nghị định và các văn bản hướng
dẫn thi hành. Đặc biệt, là tại khoản 3, Điều
73 Hiến pháp 2013 quy định “... thành
viên Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể
đồng thời là thành viên Chính phủ”, có thể
xem đây là nội dung nhằm kiểm soát xung
đột lợi ích thông qua quy định cấm các
thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội
đồng thời là thành viên Chính phủ. Bên
cạnh đó, những đạo luật hiện hành quy
định về xung đột lợi ích và kiểm soát xung
đột lợi ích nói chung trong hoạt động công
vụ có thể kể đến là: Luật Cán bộ, công chức
2008, Luật Viên chức 2010, Luật Đấu thầu
2013, Luật Thanh tra 2010, Luật Doanh
nghiệp 2014, Luật Kiểm toán 2014, Bộ luật
Tố tụng Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng Dân
sự 2015.

Đặc biệt, Luật Phòng, chống tham
nhũng 2018 đã nêu ra khái niệm về “xung
đột lợi ích” được thể hiện ở khoản 9, Điều
3: “Xung đột lợi ích là tình huống mà trong
đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn
hoặc người thân thích của họ tác động
hoặc sẽ tác động không đúng đắn đến việc
thực hiện nhiệm vụ, công vụ”. Khái niệm
này cơ bản đã thống nhất với cách hiểu
hiện nay trên bình diện quốc tế.

Trong các văn bản pháp luật hiện hành
của Việt Nam, chưa có khái niệm pháp luật
về kiểm soát xung đột lợi ích đối với hoạt
động công vụ trong bối cảnh chuyển đổi số.
Do vậy, theo tác giả(7) pháp luật về kiểm
soát xung đột lợi ích đối với hoạt động công
vụ trong bối cảnh chuyển đổi số có thể hiểu
là “hệ thống các quy tắc xử sự mang tính
bắt buộc chung do Nhà nước ban hành
hoặc thừa nhận để điều chỉnh những quan
hệ xã hội phát sinh trong việc nhận diện,
phòng ngừa, phát hiện và trình tự, thủ tục,
chế tài xử lý xung đột lợi ích đối với hoạt
động công vụ trong bối cảnh chuyển đổi
số”. Trong thực tiễn cuộc sống xã hội hiện
nay tại Việt Nam, pháp luật về kiểm soát
xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ là
cơ sở pháp lý quan trọng góp phần trong
công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy
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nhiên, tình huống xung đột lợi ích có xu
hướng ngày càng đa dạng, biến đổi không
ngừng và việc hoàn thiện pháp luật về kiểm
soát xung đột lợi ích trong hoạt động công
vụ tại các cơ quan nhà nước cũng cần có
những thay đổi để kịp thời điều chỉnh các
tình huống này.

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng đã xác định một trong những
nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là “hoàn
thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế,
chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân
chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của
Nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
trong sạch, vững mạnh; cải cách tư pháp,
tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương
xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân
theo pháp luật, thực hành dân chủ xã hội
chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ
chức chính trị - xã hội các cấp, của cán
bộ, đảng viên; tăng cường đại đoàn kết
toàn dân tộc”. Trong đó, hoàn thiện pháp
luật về kiểm soát xung đột lợi ích đối với
hoạt động công vụ là nhiệm vụ nằm trong
giải pháp hoàn thiện pháp luật về tổ chức
bộ máy nhà nước theo hướng đổi mới, sắp
xếp tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, tăng cường vai trò lãnh đạo của
Ðảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của
Nhân dân góp phần nâng cao năng lực,
hiệu lực, hiệu quả hoạt động, năng lực kiến
tạo, phát triển của Nhà nước. 

Như vậy, hoàn thiện pháp luật về kiểm
soát xung đột lợi ích đối với hoạt động công
vụ trong bối cảnh chuyển đổi số tại các cơ
quan nhà nước Việt Nam hiện nay có thể
hiểu là “quá trình sửa đổi, bổ sung hệ
thống các quy tắc xử sự mang tính bắt
buộc chung do Nhà nước ban hành hoặc
thừa nhận để điều chỉnh những quan hệ
xã hội phát sinh trong việc nhận diện,
phòng ngừa, phát hiện và trình tự, thủ tục,

chế tài xử lý xung đột lợi ích đối với hoạt
động công vụ trong bối cảnh chuyển đổi
số tại các cơ quan nhà nước Việt Nam
đảm bảo công khai, minh bạch, toàn diện,
thống nhất, đồng bộ, khả thi góp phần
nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt
động, năng lực kiến tạo, phát triển của
Nhà nước”.

Qua hơn hai năm áp dụng Luật Phòng,
chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định
số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham
nhũng đã phát sinh một số hạn chế trong
việc thực thi quy định kiểm soát xung đột
lợi ích trong công tác phòng, chống tham
nhũng, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, khái niệm về “xung đột lợi
ích” khá mới tại Việt Nam và quy định pháp
luật về xung đột lợi ích trong hoạt động công
vụ trong bối cảnh chuyển đổi số tại cơ quan
nhà nước Việt Nam cũng chưa được hoàn
thiện, các quy định này được nằm rải rác
tại các văn bản khác nhau của Đảng và
Nhà nước. Do vậy, việc thực thi các quy
định về kiểm soát xung đột lợi ích trong
hoạt động công vụ trong bối cảnh chuyển
đổi số tại cơ quan nhà nước sẽ gặp rất
nhiều khó khăn, thậm chí các cơ quan hành
chính nhà nước còn gặp lúng túng trong
quá trình thực hiện.

Thứ hai, pháp luật về kiểm soát xung
đột lợi ích trong hoạt động công vụ còn tản
mạn, thiếu các văn bản quy phạm pháp
luật quy định chi tiết thi hành về phát hiện
và xử lý xung đột lợi ích trong hoạt động
công vụ. So với nhiều quốc gia trên thế giới,
pháp luật của Việt Nam về kiểm soát xung
đột lợi ích trong hoạt động công vụ cũng
tương đối đầy đủ, song chất lượng quy định
giữa các nhóm còn thiếu đồng đều.

Ví dụ: Trong khi nhóm quy định về công
khai, minh bạch tài sản, thu nhập của
người có chức vụ, quyền hạn đã được củng
cố đáng kể trong Luật Phòng, chống tham
nhũng năm 2018 và hiện đã khá hợp lý thì

nhóm quy định về hạn chế lợi ích cá nhân
của cán bộ, công chức, viên chức trong
hoạt động công vụ vẫn còn tương đối sơ sài.
Công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao
nhận thức về kiểm soát xung đột lợi ích
trong hoạt động công vụ còn khá sơ sài,
thiếu hiệu quả.

Thứ ba, để kiểm soát xung đột lợi ích
trong hoạt động công vụ tốt, vấn đề được
đưa ra đó là phải thực hiện tốt kiểm soát
tài sản, thu nhập, tuy nhiên việc ứng dụng
công nghệ thông tin trong kiểm soát các
giao dịch về tài sản, kiểm soát thu nhập tại
Việt Nam hiện nay chưa đạt hiệu quả, công
tác quản lý, theo dõi việc kê khai, công
khai, xác minh tài sản, thu nhập chưa có
tính hệ thống; thu nhập ngoài lương còn
khá phổ biến nhưng chưa có cơ chế để
kiểm soát. Do đó, việc số hóa dữ liệu tài
sản, thu nhập đang gặp khó khăn, từ đó
công tác kiểm soát xung đột lợi ích đối với
hoạt động công vụ trong bối cảnh chuyển
đổi số sẽ gặp khó khăn khi thực hiện.

Thứ tư, đối với hoạt động công vụ của
các cơ quan hành chính nhà nước chưa có
quy định xử lý hình sự cho trường hợp vi
phạm quy định về kiểm soát xung đột lợi
ích theo Luật Phòng, chống tham nhũng
năm 2018. Do vậy, tiềm ẩn nguy cơ nảy
sinh hành vi vi phạm mà cán bộ, công
chức, viên chức, người có chức vụ, quyền
hạn trong các cơ quan nhà nước không chủ
động báo cáo, trình báo với cơ quan có
thẩm quyền. Bên cạnh đó, vẫn còn trường
hợp công chức tại các cơ quan hành chính
nhà nước lợi dụng sơ hở, thiếu thống nhất
của các quy định pháp luật để làm lợi riêng
cho cá nhân nhưng rất khó phát hiện và xử
lý.

2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về
kiểm soát xung đột lợi ích đối với
hoạt động công vụ trong bối cảnh
chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước
Việt Nam trong thời gian tới

Với việc phê duyệt Chương trình
chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định
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hướng đến 2030 của Thủ tướng Chính phủ
tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày
03/6/2020 đã thể hiện sự quyết tâm đẩy
mạnh chuyển đổi số của người đứng đầu
Chính phủ Việt Nam, để qua đó đưa Việt
Nam là một trong những quốc gia đầu tiên
trên thế giới ban hành Chương trình về
chuyển đổi số quốc gia. Đây là điều kiện
thuận lợi để Việt Nam chủ động khai thác
triệt để các cơ hội mà cuộc cách mạng
công nghệ 4.0 mang lại. Thực hiện Chương
trình chuyển đổi số quốc gia, ngày
15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt
Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử
hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 -
2025, định hướng đến 2030. Đây là một
bước ngoặt quan trọng của công cuộc
chuyển đổi số nói chung và phát triển Chính
phủ số nói riêng của Việt Nam.

Tuy nhiên, Chính phủ điện tử sẽ giảm
hiệu quả nếu tại các cơ quan nhà nước vẫn
tồn tại nạn tham nhũng, đặc biệt là vấn đề
xung đột lợi ích. Do đó, việc hoàn thiện
pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích đối
với hoạt động công vụ trong bối cảnh
chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước
Việt Nam hiện nay là rất cần thiết để triển
khai hiệu quả Chiến lược phát triển Chính
phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai
đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.
Do đó, tác giả(7) đề xuất một số giải pháp
như sau:

Thứ nhất, Chính phủ sớm chỉ đạo
Thanh tra Chính phủ phối hợp các cơ quan
có liên quan tiến hành rà soát, hệ thống
hóa, tổng kết, đánh giá các văn bản pháp
luật hiện hành liên quan đến kiểm soát
xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ
trong bối cảnh chuyển đổi số tại các cơ
quan nhà nước Việt Nam hiện nay.

Việc rà soát, đánh giá cần sử dụng
các quy định có liên quan của UNCAC, lý
thuyết, cách tiếp cận và quy định trong
pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích
của một số quốc gia được xem là thành

công trong vấn đề này làm tiêu chí so
sánh.

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ
nghiên cứu xây dựng Luật Giao dịch điện tử
thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Luật Giao
dịch điện tử năm 2005 để tạo cơ sở pháp
lý cho các bộ, ngành hoàn thiện các quy
định pháp luật có liên quan, giúp đẩy mạnh
số hóa, ứng dụng kỹ thuật số, tạo môi
trường giao dịch thuận lợi cho người dân,
doanh nghiệp qua kênh số, phương thức
điện tử. Sớm ban hành Nghị định về định
danh và xác thực điện tử, xây dựng hành
lang pháp lý về bảo vệ dữ liệu, bảo vệ
quyền riêng tư dữ liệu người dùng trên môi
trường mạng.

Thứ hai, Chính phủ cần có sự quyết
liệt trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định
pháp luật hiện hành về kiểm soát xung đột
lợi ích đối với hoạt động công vụ trong bối
cảnh chuyển đổi số tại các cơ quan nhà
nước.

Từ thực tiễn cho thấy, việc sửa đổi, bổ
sung các quy phạm pháp luật về kiểm soát
xung đột lợi ích để đảm bảo tính toàn diện,
phù hợp, công khai, minh bạch, khả thi là
rất cần thiết và cấp bách, cụ thể như: Bổ
sung tiêu chí nhận diện các tình huống
xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ;
nguyên tắc phòng tránh và xử lý xung đột
lợi ích; các quy định về phòng ngừa xung
đột lợi ích; các quy định nhằm phát hiện
xung đột lợi ích và các quy định về xử lý
xung đột lợi ích. 

Do quy định về kiểm soát xung đột lợi
ích khá mới và cũng chưa có các tiêu chí
nhận diện tình huống xung đột lợi ích trong
hoạt động công vụ, dẫn đến sự thiếu thống
nhất trong cách hiểu và gây khó khăn trong
việc nhận diện tình huống, đưa ra nguyên
tắc, hình thức, thẩm quyền xử lý vi phạm
về xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ.
Do đó, cần bổ sung một số quy định về tiêu
chí nhận diện xung đột lợi ích trong hoạt
động công vụ tại khoản 8, Điều 3 Luật

Phòng, chống tham nhũng năm 2018 để
pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích
trong hoạt động công vụ được hoàn thiện
và đảm bảo tính khả thi trong thực tế. 

Nguyên tắc phòng tránh và xử lý xung
đột lợi ích đó chính là khi một cán bộ, công
chức, viên chức có một lợi ích xung đột
hoặc có cơ sở hợp lý cho rằng có xung đột
với việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của
họ thì người đó phải rút khỏi lợi ích đó, rút
khỏi nhiệm vụ, công vụ đang thực hiện
hoặc báo cáo với người có thẩm quyền về
nguy cơ xung đột đó để có biện pháp xử lý
phù hợp. 

Việc thiếu vắng các quy định về xử lý
vi phạm hành chính đối với cán bộ, công
chức, viên chức vi phạm các quy định về
kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động
công vụ hiện nay là một khoảng trống pháp
lý. Do đó, pháp luật xử lý vi phạm hành
chính cần thiết phải bổ sung các hành vi vi
phạm phải chịu chế tài liên quan đến kiểm
soát xung đột lợi ích trong hoạt động công
vụ.

Thứ ba, để nâng cao hiệu quả công tác
kiểm soát xung đột lợi ích đối với hoạt động
công vụ trong bối cảnh chuyển đổi số tại
các cơ quan nhà nước thì mỗi cơ quan, tổ
chức nhà nước cần có một bản chiến lược
và một bản kế hoạch hành động phát triển
Chính phủ số, chính quyền số. Chiến lược
phát triển Chính phủ số được xây dựng dựa
trên hiện trạng Chính phủ điện tử, xu thế
phát triển Chính phủ số của thế giới, chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội. 

Nội dung chiến lược phát triển Chính
phủ số phải xác định được tầm nhìn, mục
tiêu, giải pháp phát triển Chính phủ số
trong dài hạn, thường là các giai đoạn 05
năm; phải thể hiện được sự khác biệt giữa
phát triển Chính phủ số và Chính phủ điện
tử. Chiến lược phát triển Chính phủ số là
kim chỉ nam để xây dựng các kế hoạch
hành động phát triển Chính phủ số. 
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Kế hoạch hành động phát triển Chính
phủ số là việc cụ thể hoá chiến lược phát
triển Chính phủ số thành các nhiệm vụ, dự
án, trong đó xác định rõ trách nhiệm, thời
gian, nguồn lực triển khai. Kế hoạch hành
động phát triển Chính phủ số được xây
dựng và triển khai đồng bộ với các kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, Chính phủ cần bảo đảm các
điều kiện để hoàn thiện pháp luật về kiểm
soát xung đột lợi ích đối với hoạt động công
vụ trong bối cảnh chuyển đổi số tại các cơ
quan nhà nước như: Nguồn lực để thực
hiện việc hoàn thiện pháp luật về kiểm soát
xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ
(như: Số lượng, chất lượng, năng lực, trình
độ, tinh thần trách nhiệm của người trực
tiếp tham gia vào công tác xây dựng văn
bản pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích
trong hoạt động công vụ). 

Cần có chính sách thu hút, đào tạo,
bồi dưỡng, bố trí cán bộ giỏi tham gia vào
những hoạt động này; bảo đảm bố trí đầy
đủ, kịp thời kinh phí thực hiện hoạt động
xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống
pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật về
kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động
công vụ. 

Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất,
trang thiết bị làm việc và các điều kiện
khác cho công tác xây dựng và hoàn thiện
pháp luật nói chung, trong đó có pháp luật
về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt
động công vụ.

Thứ năm, Chính phủ, bộ, ngành trung
ương cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc
tế trong xây dựng và thực hiện pháp luật về
kiểm soát xung đột lợi ích đối với hoạt động
công vụ trong bối cảnh chuyển đổi số tại
các cơ quan nhà nước.

Trong thời gian qua, Chính phủ Việt
Nam đã hợp tác với các tổ chức chính phủ,
phi chính phủ của một số nước trên thế giới
và các tổ chức quốc tế đã đem lại cho Việt

influence the performance of their official duties
and responsibilities”, 2005.

(2); (4) Ngân hàng thế giới, Kiểm soát xung
đột lợi ích trong khu vực công - Quy định và thực
tiễn ở Việt Nam, 2015.

(3) ICAC (2014), Managing Conflict of Interest
in the Public Sector, Guidelines 2004, Tr10.

(5) Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 2002,
tr.587.

(6) Theo Tiến sỹ Hoàng Văn Luân, Trường Đại
học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia
Hà Nội (Xem thêm: Tạp chí Lý luận Chính trị, số
6/2014).

(7) Luật gia - Thạc sỹ Lê Quang Kiệm.

Tài liệu tham khảo:

1. Nhóm Ngân hàng Thế giới và Thanh tra
Chính phủ ấn hành: “Kiểm soát xung đột lợi ích
trong khu vực công: Quy định và thực tiễn ở Việt
Nam”, Nxb Hồng Đức, 2016, tr.67-69;

2. Heidenheimer Arnold J, 1978. Political
Corruption: Readings in Comparative Analysis, New
Brunswick, Transaction books;

3. Anechioco, Frank, and Jacobs, James B,
1996. The Pursuit of Absolute Integrity, How Corruption
Control Makes Government Inefective, Chicago:
University of Chicago: 45-62;

4. Nguyễn Trọng Chuẩn, 2020. “Lợi ích và
Xung đột lợi ích trong quá trình thực thi công vụ của
cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay”,
Tạp chí Cộng sản, số 941, tr.61.

Nam những nguồn lực, kinh nghiệm trong
việc nghiên cứu, xây dựng và áp dụng pháp
luật vào thực tiễn; đặc biệt là các dự án,
chương trình như: Nhân rộng sáng kiến
phòng, chống tham nhũng, đối thoại phòng,
chống tham nhũng, vấn đề kiểm soát xung
đột lợi ích trong khu vực công...

Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam cần
chủ động hơn nữa trong việc tham gia các
chương trình, sáng kiến, diễn đàn quốc tế
về phòng, chống tham nhũng nói chung,
kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động
công vụ nói riêng trên nguyên tắc tôn trọng
độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào
công việc của nhau, bình đẳng và cùng có
lợi. Đặc biệt, cần tăng cường hợp tác quốc
tế trong lĩnh vực lập pháp về kiểm soát
xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ bởi
đây là vấn đề còn tương đối mới so với
những vấn đề khác liên quan đến phòng,
chống tham nhũng.

Chú thích:
(1) OECD, Managing Conflic of Interest in

the Public Sector - A Toolkit. “A conflict of interest
involves a conflict between the public duty and
the private interest of a public official, in wich the
official’s private-capacity interest could improperly

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi họp báo phát động giải
thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021
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D
ự thảo Luật Thanh tra
sửa đổi (gọi tắt là Dự
thảo Luật) gồm 10
chương, 131 điều, với
nhiều quy định mới
được sửa đổi, bổ sung

và được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt quan
trọng nhằm góp phần tiếp tục đổi mới tổ
chức và hoạt động thanh tra ở Việt Nam.
Để góp phần làm sáng tỏ hơn một số vấn
đề của Dự thảo Luật, trong bài viết này, tác
giả đưa ra một số trao đổi và góp ý sau:

1. Về “Những quy định chung” của
Dự thảo Luật

Thứ nhất, về thứ tự các điều khoản và
cấu trúc của phần “Những quy định chung”
trong Dự thảo Luật.

“Những quy định chung” của Dự thảo
Luật gồm 02 điều: Điều 1. Phạm vi điều
chỉnh; Điều 2. Giải thích từ ngữ và 02 Mục
(Mục 1 từ Điều 3 đến Điều 8, Mục 2 từ
Điều 9 đến Điều 13). Theo tác giả kết cấu
trong Dự thảo Luật chia chức năng, thẩm
quyền, trách nhiệm của cơ quan thanh tra
và các chủ thể khác trong 2 Mục là chưa
logic, vì thông thường khi quy định các vấn
đề chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm
của các chủ thể trong một hoạt động
thường được đề cập trong một chỉnh thể
nhất định. Do đó, theo tác giả nên điều
chỉnh lại như sau:

Mục 1: Mục đích, nguyên tắc và hành
vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra.

Như vậy, mục này sẽ giữ lại Điều 3, Điều 4
và Điều 8 (và đổi tên thành Điều 5) như Dự
thảo Luật.

Mục 2: Chức năng, thẩm quyền và
trách nhiệm của cơ quan thanh tra và cơ
quan, tổ chức khác trong hoạt động thanh
tra, kiểm tra. Như vậy chuyển Điều 5, 6, 7
trong Mục 1 sang Mục 2 và đặt trước Điều
9 Dự thảo Luật.

Thứ hai, có thể cân nhắc bổ sung việc
giải thích thuật ngữ “chứng cứ trong hoạt
động thanh tra”, vì thuật ngữ này rất quan
trọng đối với quá trình thanh tra, được sử
dụng nhiều lần sau đó trong Dự thảo Luật.

Về lý thuyết, bản chất của chứng cứ và
phân biệt khi nào sử dụng thuật ngữ chứng
cứ với thuật ngữ hồ sơ thanh tra, tài liệu
thanh tra... là vấn đề không đơn giản. Về
thực tiễn hoạt động thanh tra, nhất là trong
thực tế tiến hành các cuộc thanh tra, xây
dựng báo cáo kết quả thanh tra, kết luận
thanh tra... thuật ngữ chứng cứ được sử
dụng thường xuyên.

Thứ ba, về nguyên tắc hoạt động
thanh tra.

Tại khoản 3 Dự thảo Luật quy định
nguyên tắc “không trùng lặp về nội dung,
phạm vi giữa các cơ quan thanh tra và giữa

về Dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi
Một số góp ý

GVC, Ths. Nguyễn Ngọc Toán
Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP. HCM

Ban Thanh tra nhân dân phường Phước Nguyên (TP.Bà Rịa) giám sát tiến độ thi công công trình làm
đường trên địa bàn phường. Ảnh: Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm toán
nhà nước”. 

Theo tác giả nên bổ sung và điều chỉnh
lại như sau: “Không trùng lặp về nội dung,
phạm vi giữa các hoạt động thanh tra, giữa
hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra
và hoạt động kiểm toán nhà nước”.

Thực tiễn thi hành Luật Thanh tra năm
2010 đến nay cho thấy việc trùng lặp giữa
các hoạt động thanh tra, kiểm tra và kiểm
toán nhà nước vẫn còn diễn ra nhiều. Hơn
nữa lần sửa đổi này (như trong Tờ trình kèm
Dự thảo Luật) cũng nhấn mạnh khía cạnh
cần phân biệt và tránh sự trùng lặp giữa
hoạt động thanh tra với kiểm tra và kiểm
toán nhà nước, do vậy cần xác lập tinh thần
này trong điều khoản về nguyên tắc để làm
cơ sở chỉ đạo cho các điều khoản của Dự
thảo Luật sau đó quán triệt, cụ thể hóa.
Trong điều khoản về nguyên tắc hoạt động
thanh tra của Dự thảo chưa đề cập đến việc
đảm bảo không trùng lặp giữa hoạt động
thanh tra với hoạt động kiểm tra là chưa
thỏa đáng.

Mặt khác, nếu dùng từ cơ quan thanh
tra và cơ quan kiểm toán như trong khoản
3 nói trên sẽ không sát với tên của Điều 4
là “nguyên tắc hoạt động thanh tra” và
trong thực tế cơ quan thanh tra, cơ quan
kiểm toán nhà nước còn thực hiện nhiều
nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật
bên cạnh việc thực hiện hoạt động thanh
tra, trong khi tư tưởng chủ đạo của nguyên
tắc này là tập trung vào hoạt động thanh
tra.

Vì vậy, khoản 3 Điều 4 Dự thảo Luật
nên được chỉnh lại như nói trên.

2. Về phân định giữa hoạt động
thanh tra và kiểm tra

Thứ nhất, xuất phát từ sự cần thiết
phải phân biệt giữa hoạt động thanh tra và
hoạt động kiểm tra tác giả tán đồng việc
cần phân định rõ hai hoạt động thanh tra
và kiểm tra. Tuy nhiên để nhất quán và có

cơ sở vững chắc hơn, cần xác định vấn đề
này ngay trong việc quy định nguyên tắc
hoạt động thanh tra như đã nói trên.

Thứ hai, cần chi tiết thêm nội dung
phân định giữa hoạt động thanh tra và kiểm
tra theo hướng xác định rõ, cụ thể hơn các
nội dung: Mục đích, đối tượng, phạm vi, nội
dung, chủ thể tiến hành hoạt động kiểm tra,
có thể thiết kế thành nhiều điều khoản để
phân biệt hai hoạt động này. Nội dung phân
định như quy định của Dự thảo Luật là còn
khá khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn trong 1 điều
(Điều 9).

3. Về các cơ quan thanh tra trong
hệ thống hành chính nhà nước

Thứ nhất, về hệ thống các cơ quan
thanh tra.

Dự thảo Luật quy định tại Điều 14 như
sau:

“Điều 14. Các cơ quan thanh tra trong
hệ thống hành chính nhà nước

Hệ thống hành chính nhà nước có các
cơ quan thanh tra sau đây:

1. Thanh tra Chính phủ.

2. Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ
(sau đây gọi chung là thanh tra bộ); thanh
tra tổng cục, cục và tương đương (sau đây
gọi chung là thanh tra tổng cục, cục) theo
quy định tại Điều 23 của Luật này.

3. Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương (sau đây gọi là thanh tra tỉnh);
thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan
chuyên môn của ủy ban nhân dân tỉnh (sau
đây gọi là thanh tra sở) theo quy định tại
Điều 31 của Luật này.

4. Thanh tra một số quận, huyện,
thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây
gọi là thanh tra huyện) theo quy định tại
Điều 39 của Luật này”. 

Với cách quy định này cho thấy hệ
thống các cơ quan thanh tra tiếp tục song
hành cùng với cơ quan quản lý Nhà nước

trong hệ thống hành chính nhà nước. Tuy
nhiên, theo quy định tại khoản 4 Điều 14
Dự thảo Luật thì cơ quan thanh tra ở cấp
huyện còn thiếu (thị xã, thành phố thuộc
tỉnh) và chưa chính xác (thành phố trực
thuộc trung ương), vì vậy cần điều chỉnh lại
khoản 4 Điều 14 Dự thảo Luật như sau:
Thanh tra một số quận, huyện, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố
trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là thanh
tra huyện) theo quy định tại Điều 39 của
Luật này. 

Thứ hai, về nhiệm vụ thanh tra hành
chính tại tổng cục, cục theo khoản 4, Điều
23 Dự thảo Luật quy định “nhiệm vụ thanh
tra hành chính tại tổng cục, cục do thanh
tra bộ thực hiện”. Tuy nhiên lại quy định:
“Đối với những tổng cục có số lượng công
chức, viên chức từ 5.000 người trở lên thì
cơ quan thanh tra tổng cục, cục thực hiện
nhiệm vụ thanh tra hành chính khi được bộ
trưởng giao”.

Quy định này là cần thiết để đảm bảo
công tác quản lý hành chính của tổng cục
có số lượng người làm việc lớn, tuy nhiên
như Dự thảo Luật quy định chỉ “khi được
bộ trưởng giao” là chưa hợp lý, dễ dẫn đến
không thống nhất. Thực tế với số người làm
việc từ 5000 người trở lên là điều kiện đủ
cần thiết để cho tổng cục chủ động tổ chức
công tác thanh tra hành chính để đảm bảo
hiệu quả quản lý, mà không cần bộ trưởng
giao. Mặt khác, với quy định như Dự thảo
Luật nếu một tổng cục có hơn 5.000 người
đang làm việc nhưng bộ trưởng không giao
cho tổng cục thực hiện nhiệm vụ thanh tra
hành chính thì vẫn đúng luật, như vậy
không phù hợp thực tế và thiếu thống nhất
trong thi hành pháp luật. 

Ngoài ra, do quá trình công tác, thay
đổi, điều chuyển công chức và người làm
việc “quân số thực tế” tại một tổng cục có
thể thay đổi nên cần lưu ý để hướng dẫn
thực hiện thống nhất điều này khi triển khai
thi hành Luật Thanh tra.
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4. Về vấn đề không ra quyết định
thanh tra khi phát hiện có sự chồng
chéo, trùng lặp khi chuẩn bị thanh tra

Tại khoản 1, Điều 60, đoạn thứ 3 viết:
“Trong trường hợp có sự chồng chéo, trùng
lặp với hoạt động của các cơ quan thanh
tra cấp trên thì cơ quan thanh tra không
ban hành quyết định thanh tra”.

Quy định theo như Dự thảo Luật chưa
quán triệt tinh thần khoản 3 Điều 4 là đảm
bảo không trùng lặp giữa các cơ quan
thanh tra trong hoạt động thanh tra, trong
đó có thể là các cơ quan thanh tra cấp trên
hoặc cơ quan thanh tra ngang cấp (ví dụ
thanh tra sở tài chính, thanh tra sở xây
dựng của một tỉnh). Do vậy, đoạn 3, khoản
1 Điều 60 chỉ nêu trường hợp chồng chéo,
trùng lặp với cơ quan thanh tra cấp trên
thì không ban hành quyết định thanh tra
là chưa đầy đủ, chưa đảm bảo quán triệt
nguyên tắc hoạt động thanh tra như nói
trên. 

Do vậy, nên điều chỉnh lại đoạn 3
khoản 1 Điều 60 như sau: “Trong trường
hợp có sự chồng chéo, trùng lặp với hoạt
động của cơ quan thanh tra khác thì cơ
quan thanh tra không ban hành quyết định
thanh tra”.

5. Về thanh tra nhân dân

Tác giả thống nhất với quan điểm cần
tách nội dung về thanh tra nhân dân ra khỏi
Luật Thanh tra trong lần sửa đổi này, vì xét
về bản chất hoạt động của các cơ quan
thanh tra nhà nước và của các ban thanh
tra nhân dân là khác nhau. Hoạt động của
cơ quan thanh tra nhà nước mang tính
quyền lực nhà nước, còn hoạt động của ban
thanh tra nhân dân là một trong những
cách thực hiện dân chủ cơ sở, hoạt động
của ban thanh tra nhân dân là hoạt động
giám sát của Nhân dân với các cơ quan
nhà nước ở cấp xã, của người lao động đối
với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và
doanh nghiệp nhà nước. 

hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực,
trừ các quy định về thanh tra nhân dân. 

Phương án 2 này có ưu điểm vừa đảm
bảo cơ sở pháp lý cho thanh tra nhân dân
tiếp tục hoạt động cho đến khi ban hành
Luật Thanh tra nhân dân, vừa đảm bảo
Luật Thanh tra mới ban hành không bị rơi
vào tình cảnh có phần nội dung về thanh
tra nhân dân bị hết hiệu lực khi Luật Thanh
tra nhân dân ban hành. Vì vậy, tác giả đề
xuất nên điều chỉnh vấn đề này trong Dự
thảo Luật theo phương án 2 như trên./.

Tài liệu tham khảo:
1. Dự thảo lần 2 Luật Thanh tra sửa đổi, tháng

01/2021;
2. Tờ trình Dự thảo lần 2 Luật Thanh tra sửa

đổi, tháng 01/2021;
3. Luật Thanh tra năm 2010;
4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

luật 2015 (sửa đổi 2020);
5. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14

tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;

6. http://www.thanhtravietnam.vn/nghien-
cuu-trao-doi/mot-so-noi-dung-co-ban-cua-du-
thao-luat-thanh-tra-sua-doi-19631, truy cập
04/8/2021.

Tuy nhiên, Dự thảo Luật vẫn giữ
nguyên phần quy định về thanh tra nhân
dân như trong Luật Thanh tra hiện hành
với mục đích là để tạo cơ sở pháp lý cho
tổ chức và hoạt động của thanh tra nhân
dân. Việc tồn tại nội dung quy định về
thanh tra nhân dân như vậy sẽ mâu thuẫn
với Điều 1 của Dự thảo Luật, vì so với Luật
Thanh tra năm 2010 có quy định rõ tại
Điều 1 là Luật này quy định về tổ chức,
hoạt động thanh tra nhà nước và thanh
tra nhân dân, trong khi đó Điều 1 của Dự
thảo Luật không nhắc tới thanh tra nhân
dân. Do vậy, có thể có 2 phương án để giải
quyết vấn đề này: 

(i) Phương án 1: Nếu giữ nguyên nội
dung thanh tra nhân dân như dự thảo thì
phải bổ sung thêm từ “thanh tra nhân dân”
vào Điều 1 khi quy định về phạm vi điều
chỉnh. 

(ii) Phương án 2: Nếu không đưa nội
dung quy định về thanh tra nhân dân vào
trong Dự thảo Luật, cần có điều khoản
chuyển tiếp hoặc quy định trong điều khoản
thi hành tại Điều 131 Dự thảo Luật như
sau: Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 hết

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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H
oạt động thanh tra
chuyên ngành được
quy định tại khoản 3,
Điều 3 Luật Thanh tra
2010. Theo đó,
“thanh tra chuyên

ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh
vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong
việc chấp hành pháp luật chuyên ngành,
quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc
quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó”.

với yêu cầu quản lý, quản trị xã hội của Nhà
nước.

Với các quy định về thanh tra chuyên
ngành còn nhiều vấn đề bất cập, việc sửa
đổi Luật Thanh tra hiện nay là dịp tốt để
đặt ra yêu cầu cần thiết phải nghiên cứu kỹ
lưỡng để đưa ra những quy định phát huy
vai trò quan trọng của thanh tra chuyên
ngành trong yêu cầu chung của đất nước.

1. Thực trạng quy định pháp luật về
thanh tra chuyên ngành hiện nay và các
sửa đổi trong Dự thảo Luật Thanh tra

trong Dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi 
Bàn về quy định thanh tra chuyên ngành

Ths. Lê Ngọc Hưng
Học viện Hành chính quốc gia

Thanh tra chuyên ngành giữ vai trò rất
quan trọng trong quản lý nhà nước, có tác
động trực tiếp hay gián tiếp đến sự phát
triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ
và hội nhập quốc tế nói chung, ở Việt Nam
nói riêng. Tuy nhiên, thanh tra chuyên
ngành luôn gắn với xem xét, đánh giá việc
chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy
định về chuyên môn, kỹ thuật, qui tắc quản
lý của ngành, lĩnh vực. Do đó, cùng với sự
phát triển mạnh mẽ của khoa học, công
nghệ, các quy định về thanh tra chuyên
ngành luôn có xu hướng lỗi thời, lạc hậu so

Cần quy định linh hoạt về chức danh làm công tác thanh tra chuyên ngành và có cơ chế khuyến khích với các chức danh này.
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Sau khi Luật Thanh tra 2010 có hiệu
lực thi hành, Chính phủ đã ban hành 06
nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh
tra 2010, 18 nghị định liên quan đến tổ
chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành;
02 nghị định ban hành quy chế giám sát tài
chính và quy định về giám sát, kiểm tra,
thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước
trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ
quyết định của chủ sở hữu. Bên cạnh đó,
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 12/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014
quy định chế độ bồi dưỡng đối với công
chức thanh tra chuyên ngành; Thanh tra
Chính phủ đã ban hành 09 thông tư hướng
dẫn chung, các bộ, ngành đã ban hành hơn
25 thông tư, quyết định hướng dẫn hoạt
động thanh tra chuyên ngành(1). Dự thảo
Luật Thanh tra (sửa đổi) (gọi tắt là Dự thảo
Luật) đã có nhiều sửa đổi kịp thời thể hiện
quan điểm mới về thanh tra chuyên ngành,
tuy nhiên vẫn còn bộc lộ một số vấn đề cần
bàn như sau:

1.1. Về tổ chức của các cơ quan
thanh tra chuyên ngành

Luật Thanh tra năm 2010 quy định
các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra
bao gồm: Thanh tra Chính phủ, thanh tra
bộ, thanh tra tỉnh, thanh tra sở, thanh tra
huyện và các cơ quan được giao thực hiện
chức năng thanh tra chuyên ngành ở các
tổng cục, cục thuộc bộ, chi cục thuộc sở.
Có thể thấy, Luật Thanh tra 2010 quy định
theo hướng mở rộng, tăng cường hoạt động
của thanh tra chuyên ngành, theo đó, hoạt
động của thanh tra chuyên ngành không chỉ
được tiến hành bởi thanh tra bộ, thanh tra
sở, mà còn được giao cho cơ quan thực
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, đó
là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà
nước theo ngành, theo lĩnh vực bao gồm
tổng cục, cục thuộc bộ, chi cục thuộc sở.

Xét về tổ chức các cơ quan thanh tra,
với quy định như trên là phù hợp với nguyên
tắc tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
hiện nay, tạo sự thông suốt từ Trung ương
đến địa phương, đồng thời không làm phát
sinh thêm các cơ quan thanh tra nhưng vẫn
đảm bảo được vị trí, vai trò của hoạt động
thanh tra trong phục vụ quản lý nhà nước,

đặc biệt là hoạt động quản lý của các cơ
quan quản lý theo ngành, lĩnh vực.

Tuy nhiên việc thực hiện trên thực tế
lại có rất nhiều vướng mắc. Bởi về mặt
nguyên tắc quản lý, tổng cục trưởng, cục
trưởng hay chi cục trưởng là quản lý chung.
Nếu theo quy định của Luật Thanh tra 2010
không thành lập tổ chức thanh tra thì tổng
cục trưởng, cục trưởng hay chi cục trưởng
sẽ phải quản lý, giao nhiệm vụ trực tiếp
theo vụ việc đến từng công chức được giao
nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Điều này
là không khả thi(2).

Kinh nghiệm nhiều nước cho thấy, hoạt
động thanh tra chuyên ngành luôn gắn với
những cơ quan thực hiện chức năng quản
lý về ngành, lĩnh vực, do chính cơ quan này
thực hiện thông qua đội ngũ cán bộ của cơ
quan đó. Bởi vì, hoạt động thanh tra chuyên
ngành đòi hỏi tính kịp thời, chủ động, chính
xác và chuyên môn cao, nên việc tổ chức
các cơ quan thanh tra ở một số tổng cục,
cục thuộc bộ để thực hiện thanh tra chuyên
ngành trong phạm vi quản lý của tổng cục
trưởng, cục trưởng là cần thiết.

Phương án thành lập cơ quan thanh
tra cấp tổng cục, cục tại Điều 23, Mục 3,
Dự thảo Luật hiện tại tập trung vào một lĩnh
vực then chốt và để dự phòng cơ chế linh
hoạt giao thẩm quyền thành lập cơ quan
thanh tra cấp tổng cục, cục mới cho Thủ
tướng Chính phủ là phù hợp và linh hoạt. 

Tuy nhiên, quy định “tại những tổng
cục, cục không thành lập cơ quan thanh
tra thì nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành
do thanh tra bộ thực hiện” như tại khoản
5, Điều 23 Dự thảo Luật còn tiềm ẩn nhiều
bất cập, cụ thể:

Thứ nhất, như đã phân tích ở trên,
chức năng thanh tra chuyên ngành là cần
thiết và gắn liền với các đơn vị cấp tổng
cục, cục. Với quy định chuyển chức năng
thanh tra chuyên ngành tại các tổng cục,
cục không thành lập cơ quan thanh tra cho
thanh tra bộ đảm nhiệm sẽ ảnh hưởng đến
việc quản lý nhà nước của các đơn vị này.
Khi có các vụ việc cần tiến hành thanh tra,
các đơn vị này phải “dựa dẫm”, “phụ
thuộc” vào thanh tra bộ, cơ quan có vị thế

cấp hành chính tương đương mình. Mặc dù,
Dự thảo Luật đã có sự tách bạch giữa hoạt
động thanh tra chuyên ngành với kiểm tra
thường xuyên, nhưng, chức năng thanh tra
chuyên ngành của cấp tổng cục, cục là cần
thiết để phục vụ công tác quản lý nhà nước
chuyên ngành của mình.

Thứ hai, bản thân cơ quan thanh tra
bộ với lực lượng nhân sự hạn chế đều có
lượng công việc rất lớn xuất phát từ tính
chất đa ngành, đa lĩnh vực của các bộ. Việc
giao thêm nhiệm vụ thanh tra chuyên
ngành của các tổng cục, cục không tổ chức
cơ quan thanh tra dễ gây nên tình trạng quá
tải đối với các cơ quan thanh tra bộ.

Vì những lý do trên việc giao nhiệm vụ
thanh tra chuyên ngành tại các tổng cục,
cục không tổ chức cơ quan thanh tra cho
thanh tra bộ cần xem xét lại.

1.2. Về bộ phận tham mưu của các
cơ quan được giao thực hiện chức
năng thanh tra chuyên ngành

Theo Luật Thanh tra 2010 và Nghị
định số 07/2012/ND-CP quy định về cơ
quan được giao thực hiện chức năng thanh
tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra
chuyên ngành (Nghị định 07), bộ phận
tham mưu về công tác thanh tra chuyên
ngành được thành lập tại cơ quan được
giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên
ngành theo quyết định của người có thẩm
quyền. Quy định này cũng không nêu rõ tên
gọi của bộ phận tham mưu, chính vì vậy,
trong các nghị định, thường quy định các
bộ phận tham mưu ở tổng cục được giao
thực hiện chức năng thanh tra chuyên
ngành được tổ chức thành vụ, ở cục thuộc
bộ được tổ chức thành phòng, ở chi cục
thuộc sở được tổ chức thành phòng. Tên gọi
của các bộ phận tham mưu này do cơ quan
có thẩm quyền quyết định. Do đó, hiện nay
nhiều nơi lúng túng chưa thống nhất tên gọi
của bộ phận tham mưu thanh tra chuyên
ngành. Ví dụ: Có nơi là phòng thanh tra -
pháp chế, có nơi lại là tổ tham mưu thuộc
chi cục thuộc sở...).

Bên cạnh đó, khi thực hiện quy định
về bộ phận tham mưu của Nghị định 07 đã
bộc lộ rất nhiều bất cập và lúng túng. Để
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thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn
vị cấp tổng cục, cục của mình, nhiều bộ,
ngành đã phải ban hành các văn bản để
“linh hoạt” xây dựng tổ chức bộ máy vừa
đáp ứng quy định không thành lập cơ quan
thanh tra vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong công tác thanh tra đặt ra. Như Bộ
Thông tin và Truyền thông đã ban hành
Thông tư số 19/2012/TT-BTTTT ngày 22
tháng 11 năm 2012 quy định bộ phận tham
mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan
được giao thực hiện chức năng thanh tra
chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền
thông (sau đó là Thông tư số 36/2017/TT-
BTTTT ngày 29/11/2017 thay thế Thông tư
số 19/2012/TT-BTTTT), trong đó quy định
Phòng Thanh tra, Pháp chế thực hiện chức
năng tham mưu về công tác thanh tra
chuyên ngành cho Cục trưởng. Phòng Kiểm
tra, Xử lý thực hiện chức năng tham mưu
về công tác thanh tra chuyên ngành cho
Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện
khu vực.

Điều 15 Nghị định số 57/2013/NĐ-CP
ngày 31/5/2013 về tổ chức và hoạt động
thanh tra ngành giao thông vận tải có quy
định: Bộ phận tham mưu về công tác thanh
tra tại tổng cục gọi là vụ; tại Cục Đường
thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ Hàng không,
Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội
địa tổ chức thành phòng; tại Cục Đường sắt
Việt Nam tổ chức thành phòng và đội; tại
chi cục đường thủy nội địa, cơ quan quản
lý đường bộ và khu vực tổ chức thành đội(3).

Điều 13 Nghị định 17/2014/NĐ-CP
quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra
ngoại giao quy định: “Bộ phận tham mưu
công tác thanh tra chuyên ngành về người
Việt Nam ở nước ngoài tại Ủy ban Nhà nước
về người Việt Nam ở nước ngoài được tổ
chức theo mô hình vụ(4). Biên chế của bộ
phận tham mưu do Chủ nhiệm Ủy ban Nhà
nước về người Việt Nam ở nước ngoài quyết
định trong tổng số biên chế được giao”.

1.3. Về thẩm quyền thanh tra của
cơ quan thanh tra chuyên ngành

Việc thực hiện chức năng thanh tra
hành chính tại các cơ quan thanh tra
chuyên ngành cũng có nhiều bất cập. Theo
Luật Thanh tra 2010 thì cơ quan được giao

thực hiện chức năng thanh tra chuyên
ngành có thẩm quyền thực hiện chức năng
thanh tra chuyên ngành, ngoài ra, còn có
thẩm quyền thanh tra các vụ việc khác do
thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng
cấp giao. Với quy định này, có nhiều quan
điểm trái ngược nhau. Có quan điểm cho
rằng thẩm quyền “thanh tra các vụ việc
khác do bộ trưởng, giám đốc sở giao” được
hiểu là thẩm quyền thanh tra hành chính
khi được thủ trưởng cơ quan quản lý nhà
nước cùng cấp giao. Tuy nhiên, quan điểm
khác cho rằng cần hiểu đúng tinh thần của
Luật Thanh tra là cơ quan được giao thực
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành chỉ
có thẩm quyền đối với các tổng cục, cục có
chức năng quản lý nhà nước sâu, rộng. Tuy
nhiên, thực tiễn cho thấy các đơn vị có
chức năng quản lý nhà nước sâu rộng, có
nhiều đơn vị trực thuộc như Tổng cục Lâm
nghiệp, Cục Thủy lợi, Cục Thủy sản, Tổng
cục Thuế, Cục Dược,... thì việc không có
thẩm quyền thanh tra hành chính cũng gây
ra một số khó khăn trong công tác quản lý
nhà nước.

Dự thảo Luật tại khoản 4, Điều 23 quy
định: “Nhiệm vụ thanh tra hành chính tại
tổng cục, cục do thanh tra bộ thực hiện”.
Với quy định này thì các tổng cục, cục sẽ
không thực hiện hoạt động thanh tra hành
chính. Nhưng với vai trò là cơ quan thực
hiện chức năng tham mưu, giúp bộ trưởng
quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp
luật về ngành việc cần phải có thẩm quyền
trong hoạt động thanh tra hành chính đối
với ngành của mình là cần thiết. Thực hiện
công tác thanh tra hành chính để từ đó
người đứng đầu cơ quan tổng cục, cục nắm
bắt được thực tế trong việc thực hiện chính
sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được
giao đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực
thuộc là cơ sở thực hiện tốt chức năng
tham mưu, giúp bộ trưởng.

Mặt khác, cũng tại khoản 4, Điều 23
quy định “đối với những tổng cục có số
lượng công chức, viên chức từ 5.000 người
trở lên thì cơ quan thanh tra tổng cục, cục
thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính
khi được bộ trưởng giao”. Quy định này cho
thấy nhận thức tầm quan trọng của nhiệm
vụ thanh tra hành chính của cấp tổng cục,

cục. Nhưng lại có bất cập đó là khi sự thay
đổi về số lượng nhân sự có thể làm thay đổi
việc thực hiện hay không nhiệm vụ thanh
tra hành chính trong khi không có sự thay
đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
đơn vị, sự thay đổi không xuất phát từ
nguyên nhân khách quan và cần thiết.
Chưa kể, có thể do yêu cầu cần thiết giữ
nhiệm vụ thanh tra hành chính các cơ quan
không muốn tinh giảm biên chế khi có thể
vì vướng quy định “từ 5.000 người trở lên”.

Vì vậy quy định tại khoản 4, Điều 23
Dự thảo Luật cần được nghiên cứu đánh
giá, từ đó đề ra phương án tối ưu.

Ngoài ra, còn có vấn đề về thẩm quyền
thanh tra chuyên ngành không phù hợp với
chức năng quản lý nhà nước và yêu cầu
thanh tra, kiểm tra trên địa bàn. Theo phản
ánh từ một số địa phương, chi cục khai thác
và bảo vệ nguồn lợi thủy sản có chức năng
quản lý nhà nước như lực lượng kiểm ngư,
nhưng không được giao chức năng kiểm
ngư, trong khi đó lực lượng kiểm ngư hiện
nay mới được tổ chức ở 2 cấp Trung ương
và cấp vùng, dẫn đến thiếu hụt hoạt động
kiểm ngư tại nhiều địa phương, xảy ra tình
trạng buông lỏng thanh tra, kiểm tra các
hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại địa
phương, cơ sở.

1.4. Công tác cán bộ của cơ quan
thanh tra bộ, thanh tra sở và cơ quan
được giao thực hiện chức năng thanh
tra chuyên ngành

Trong thực tiễn hiện nay của các cơ
quan thanh tra bộ, thanh tra sở, câu
chuyện thiếu nhân sự để thực hiện nhiệm
vụ thanh tra là phổ biến, đặc biệt trong
hoàn cảnh sự phát triển không ngừng của
đối tượng thanh tra chuyên ngành do yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề đội
ngũ nhân sự chưa đáp ứng về chuyên môn,
khó đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ thanh
tra có tính chuyên môn cao, nhất là những
lĩnh vực có tính công nghệ cao như công
nghệ thông tin, đóng tàu, xây dựng công
nghiệp ... cần thiết có cơ chế thu hút nguồn
nhân lực có chất lượng cao cho công tác
thanh tra, đặc biệt với thanh tra chuyên
ngành. Luật hiện hành có cơ chế cho cộng
tác viên thanh tra, nhưng có một khoảng
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cách lớn về thẩm quyền giữa thanh tra viên
và cộng tác viên, gây khó khăn cho sự chủ
động trong công tác của các cộng tác viên
khi tham gia hoạt động thanh tra. Bên cạnh
đó, việc huy động nhân lực có chuyên môn
sâu với những lĩnh vực có chuyên môn cao
bằng mệnh lệnh hành chính trưng tập là
điều không dễ dàng, cần có cơ chế đặc thù
để phát huy ý thức trách nhiệm, đạo đức
nghề nghiệp của nguồn nhân lực này. Ngoài
ra, việc luân chuyển cán bộ thanh tra sang
cơ quan khác cũng còn tuỳ tiện, gây không
ít khó khăn cho hoạt động của các cơ quan
thanh tra. Qua khảo sát thực tế ở cấp sở
và cấp huyện có nơi chỉ có ba cán bộ làm
công tác thanh tra. Việc luân chuyển cán
bộ thanh tra theo quy định pháp luật hiện
hành cũng khó khăn cho việc đào tạo cán
bộ có kinh nghiệm trong các lĩnh vực
chuyên môn.

Đồng thời, với các cơ quan được giao
thực hiện chức năng thanh tra chuyên
ngành, sau khi Luật Thanh tra có hiệu lực,
việc sắp xếp lại tổ chức, cán bộ, thanh tra
viên ở các tổng cục, cục, chi cục được giao
thực hiện chức năng thanh tra chuyên
ngành, trừ thanh tra bộ, thanh tra sở, thì
toàn bộ hệ thống thanh tra chuyên ngành
thuộc các tổng cục, cục thuộc bộ, cục
thuộc tổng cục, chi cục thuộc sở, chi cục
thuộc cục, của các cơ quan quản lý nhà
nước bị giải thể. Các thanh tra viên tại các
tổng cục, cục, chi cục được chuyển đổi
thành công chức thanh tra chuyên ngành.
Điều này cũng gây lãng phí nguồn nhân lực
có kiến thức, kỹ năng trong thanh tra
chuyên ngành.

2. Một số kiến nghị hoàn thiện quy
định pháp luật về thanh tra chuyên
ngành

Thứ nhất, thành lập cơ quan thanh tra
chuyên ngành tại cấp tổng cục, cục tập
trung vào những lĩnh vực thực sự cần thiết
cho yêu cầu quản lý nhà nước về ngành,
lĩnh vực, tránh dàn trải, làm “phình” bộ
máy. Trước mắt thành lập tại một số lĩnh
vực như Tài nguyên & Môi trường, Tài
chính, Giao thông, Nông nghiệp & Phát triển
nông thôn, Xây dựng, Công thương... đồng
thời có quy định mở như giao quyền cho

Thủ tướng Chính phủ bổ sung khi có yêu
cầu cần thiết từ thực tế là đúng đắn và phù
hợp.

Nhưng, đối với các tổng cục, cục
không thành lập cơ quan thanh tra chuyên
ngành cũng vẫn cần thiết duy trì hình thức
cơ quan được giao thực hiện chức năng
thanh tra chuyên ngành như Luật hiện
hành để đáp ứng nhiệm vụ được giao của
các đơn vị này và giảm áp lực công việc lên
thanh tra bộ như Dự thảo Luật đang quy
định. Tuy nhiên, việc quy định về bộ phận
tham mưu của cơ quan được giao thực hiện
chức năng thanh tra chuyên ngành cần
được cân nhắc xây dựng để đảm bảo sự
thống nhất, phát huy tốt nhất vai trò của
các cơ quan này.

Thứ hai, thống nhất giao nhiệm vụ
thanh tra hành chính cho các cơ quan
thanh tra tổng cục, cục để phục vụ chức
năng tham mưu, giúp bộ trưởng quản lý nhà
nước và tổ chức thực thi pháp luật. Đối với
các tổng cục, cục không tổ chức cơ quan
thanh tra chuyên ngành giao nhiệm vụ
thanh tra hành chính cho thanh tra bộ.

Để khắc phục từ thực tiễn chồng chéo,
không phân định rõ ràng về thẩm quyền
các cơ quan thanh tra hiện nay, cần làm rõ
phạm vi thẩm quyền thanh tra theo cấp
hành chính (Thanh tra Chính phủ, thanh tra
tỉnh, thanh tra huyện) và thanh tra theo
ngành lĩnh vực (bộ, tổng cục, cục, sở). Cần
nghiên cứu quy định rõ cấp nào thanh tra
cấp đó và với phạm vi, đối tượng nhất định,
không chồng chéo giữa các cấp thanh tra
với nhau, giữa thanh tra theo cấp hành
chính với thanh tra chuyên ngành. Quy định
hiện nay, việc chồng chéo là khó tránh khỏi.
Vi dụ: Thanh ra Chính phủ có thể thanh tra
tất cả các đối tượng thuộc phạm vi quản lý
của Chính phủ từ trung ương đến địa
phương; thanh tra bộ có thể thanh tra đối
với đối tượng thuộc phạm vi quản lý của
tổng cục, cục, sở; thanh tra tỉnh có thể
thanh tra các đối tượng trên địa bàn thuộc
phạm vi thanh tra của thanh tra bộ.

Thứ ba, quy định linh hoạt về chức
danh làm công tác thanh tra chuyên ngành
và có cơ chế khuyến khích với các chức
danh này.

Trong các cơ quanh thanh tra chuyên
ngành, đội ngũ thanh tra viên được đào tạo,
bổ nhiệm, cấp thẻ nghiệp vụ là lực lượng
chủ đạo và nòng cốt.

Trong thực tế, thanh tra chuyên ngành
ngoài việc tuân thủ pháp luật chuyên ngành
theo các quy định của pháp luật Việt Nam,
còn tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên môn
kỹ thuật chuyên ngành và các điều ước
quốc tế mà Việt Nam là thành viên, có một
lực lượng các chuyên gia, kỹ sư, chuyên
viên đặc thù là người có trình độ chuyên
môn sâu, có kinh nghiệm, kỹ năng quản lý,
vận hành hệ thống bảo đảm an toàn, an
ninh chuyên ngành. Đây là lực lượng cần
thiết cho các hoạt động thanh tra chuyên
ngành. Hiện nay, chúng ta đang sử dụng cơ
chế cộng tác viên thanh tra. Nhưng để thực
sự phát huy vai trò của họ trong công tác
thanh tra cần thiết trao cho họ vị thế như
thanh tra viên để có thể tác nghiệp tốt nhất
trong công tác thanh tra. 

Cần quy định linh hoạt như bổ sung
các chức danh thực hiện thẩm quyền thanh
tra chuyên ngành, ngoài thanh tra viên
chuyên trách có thanh tra viên kiệm nhiệm,
thanh tra viên ủy quyền. Dự thảo Luật quy
định có tính định hướng về các cơ chế bổ
sung các chức danh này để trao quyền tiếp
tục hoàn thiện ở các văn bản dưới luật.
Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế tài chính cho
hoạt động thanh tra chuyên ngành, trong
đó có kinh phí chi trả cho việc ủy quyền
thanh tra, hợp đồng hành chính để hỗ trợ
họ; quy định về chế độ phụ cấp, bồi dưỡng
cũng như việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ
thanh tra theo yêu cầu của ngành Thanh
tra./.

Chú thích:
(1) Nguyễn Thị Hải Yến, bài đăng Chuyên

trang Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày
06/10/2017, http://thanhtra.moet.gov.vn/chi-tiet-
t i n / - / v i e w - a r t i c l e / 1 / 1 4 9 6 0 5 0 4 5 2 7 9 2 /
1507194153869;

(2) Giáo trình Lý luận pháp luật thanh tra, Học
viện Hành chính quốc gia, Nxb Bách Khoa Hà Nội
2012, tr 113;

(3) Nghị định số 57/2013 NĐ-CP ngày
31/5/2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành
Giao thông vận tải;

(4) Nghị định 17/2014/NĐ-CP quy định về tổ
chức và hoạt động thanh tra ngoại giao.
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C
ông tác phòng, chống
tham nhũng (PCTN) của
Đảng ta được xem là tư
tưởng nhất quán và xuyên
suốt, trở thành “kim chỉ
nam cho mọi hành động”

và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng
cụ thể hoá trong Văn kiện Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII. Dưới đây là những
điểm mới trong công tác PCTN, tiêu cực của
Đảng ta thông qua Văn kiện Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII.

“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh”.

Một trong những điểm mới, hạt nhân
của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII so với văn kiện của Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XI và XII đó là: Đảng
ta xác định rõ nhiệm vụ then chốt trong
công tác “xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị”. Trong “Báo cáo của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về
các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”
do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày
ngày 26 tháng 01 năm 2021, Tổng bí thư
nhấn mạnh: Cần “tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát
triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh
đại đoàn kết dân tộc kết hợp sức mạnh thời
đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ
công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ
vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà
bình ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI,
nước ta trở thành nước phát triển, theo định
hướng xã hội chủ nghĩa”(1) và xem nhiệm
vụ này là chủ đề xuyên suốt của Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII. 

Yếu tố “hệ thống chính trị” đã được
người đứng đầu Đảng ta thống nhất làm
một với nhiệm vụ “xây dựng và chỉnh đốn
Đảng”. Nước ta do Đảng Cộng sản Việt
Nam lãnh đạo. Những vị trí quản lý then
chốt trong hệ thống chính trị được Đảng ta
bố trí nhân sự phù hợp. Vì vậy, hệ thống
chính trị có trong sạch, vững mạnh thì Đảng
mới vững mạnh và trong sạch. Do đó có thể
nói, PCTN là nhiệm vụ không chỉ thuộc về
công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, mà
còn là nhiệm vụ xuyên suốt cả hệ thống
chính trị. 

Có thể nói, nhiệm vụ PCTN được Đảng
ta xác định gắn liền chặt chẽ với công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị. Hệ thống chính trị trong sạch,

chấm dứt tình trạng “trên nóng dưới lạnh”,
thì nhiệm vụ PCTN mới đạt hiệu quả cao,
phản ánh công tác cán bộ của Đảng ta là
sáng suốt; đội ngũ đảng viên qua đó được
giáo dục, thấm nhuần tinh thần chỉ đạo của
Ban Chấp hành Trung ương, cũng như ban
chấp hành các cấp. Việc thêm yếu tố “hệ
thống chính trị” vào nhiệm vụ trọng tâm
của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn
cho thấy tính chất biện chứng giữa “công
tác chỉ đạo” của Đảng với nhiệm vụ “hành
pháp” của Nhà nước và Chính phủ. Nói
phải đi đôi với làm. PCTN phải bắt nguồn
từ cấp cơ sở. Có như vậy, nhiệm vụ PCTN
mà Đảng ta đề ra trong các Văn kiện Đại
hội mới đạt được hiệu quả cao trong thực
tiễn, thống nhất và đồng bộ giữa các cấp.

theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngô Hương Giang
Giám đốc Không gian văn hoá Phạm Văn Đồng 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet



NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI

46 TAÏP CHÍ THANH TRA SOÁÂ 10/2021

Cũng trong “Báo cáo của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn
kiện trình Đại hội XIII của Đảng”, Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cũng xác
định rõ nhiệm vụ: “Xây dựng Nhà nước và
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
toàn diện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt
chẽ quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu
tranh phòng chống suy thoái, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy
mạnh đấu tranh PCTN, lãng phí”(2). Để đạt
được nhiệm vụ quan trọng có tính quyết
định này, Đại hội cho rằng cần: “Xây dựng
Nhà nước kiến tạo, Chính phủ liêm chính,
hành động, phục vụ; nền hành chính hiện
đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai,
minh bạch”(3). 

Công tác PCTN là nhiệm vụ sống còn
của Đảng ta, vì vậy đòi hỏi phải thống nhất,
đồng bộ từ chủ trương cho đến cách thức
vận hành, từ trung ương cho tới địa phương,
từ cấp cơ sở cho đến thượng tầng kiến trúc.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn liền với
xây dựng, chỉnh đốn hệ thống chính trị,
được xem là đột phá chiến lược về tư duy
lãnh đạo của Đảng ta, là điểm bổ sung
hoàn toàn mới so với các kỳ Đại hội trước
đây. Chính phủ kiến tạo, Nhà nước vững
mạnh thì Đảng mới cách mạng trường tồn.
Hệ thống các cấp chính quyền lỏng lẻo,
quan liêu, biểu hiện “lợi ích nhóm” thì
“nạn” tham nhũng càng khó kiểm soát.

Chống tham nhũng phải gắn liền với
chống các biểu hiện suy thoái “tự diễn
biến”, “tự chuyển hoá”.

Một trong những điểm quan trọng
trong công tác PCTN được Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII đưa ra thảo luận,
thống nhất và được cụ thể hoá trong Văn
kiện đó là phải xác định xây dựng Đảng về
đạo đức làm gốc. Trong đó chống các biểu
hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển
hoá” được xem là nền tảng. Văn kiện Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng khẳng định: “Nghiên cứu, bổ sung,
hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng
theo tinh thần Đảng ta là đạo đức, là văn
minh cho phù hợp với điều kiện mới và
truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân
tộc”(4), nghiêm túc khắc phục tình trạng:
“Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt
lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ,

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””(5). 

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” là
những kẻ thù vô hình nằm sâu trong suy
nghĩ của mỗi người. Là quá trình suy thoái
về nhận thức, tha hoá về lối sống, thiếu
kiên định mục tiêu chống tham nhũng,
chống tiêu cực. Chống “tự diễn biến”, “tự
chuyển hoá” là chống lại mầm mống hình
thành cái tiêu cực, từ đó mới làm được
nhiệm vụ chống tham nhũng. Vì vậy, Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định
trọng tâm của công tác xây dựng Đảng đó
là phải xây dựng Đảng về đạo đức là gốc(6).
Cái gốc có vững mạnh thì cái cây mới phát
triển. Do đó, chống tham nhũng cũng phải
bắt đầu từ gốc rễ là chống tham nhũng
sâu trong nhận thức. Chống tham nhũng
phải gắn liền làm một với chống nhận thức
sai lệch về con đường Đảng lãnh đạo tuyệt
đối; chống lại tư tưởng thoả hiệp với cái ác,
cái xấu; chống lại quan điểm sống xa hoa
lãng phí, xa dân, quan liêu, nhạt phai lý
tưởng. Nhận thức sai lầm trong bất cứ khâu
nào của công tác PCTN, tiêu cực cũng có
nguy cơ khiến công sức lao động của cả tập
thể bị cản trở. Vì vậy công tác lựa chọn cán
bộ giữ các vị trí quan trọng trong Đảng, đặc
biệt là cán bộ cấp chiến lược được xem là
nhiệm vụ tiên quyết, sống còn của hệ thống
Đảng.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII cũng xác định rõ: “Việc xử lý kỷ
luật nghiêm những đảng viên vi phạm, suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, cả
cán bộ đương chức và nghỉ hưu đã giúp mỗi
cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều
chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức,
lối sống, tác phong công tác”(7). Thực tế đã
chứng minh, công tác PCTN chỉ đạt được
thành tựu khi thực hiện tốt công tác phòng,
chống tiêu cực. Nếu như công tác PCTN đặt
nhiệm vụ chống lợi ích nhóm và lợi ích kinh
tế cá nhân do hoạt động tham nhũng mà
có, thì công tác phòng, chống tiêu cực
hướng tới chống các biểu hiện nhận thức
sai trái trong tư tưởng, đạo đức lối sống.
Mối quan hệ giữa chống tiêu cực và chống
tham nhũng được Đảng ta xác định là mối
quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái
riêng, giữa bản chất và hiện tượng, giữa lợi

ích kinh tế và quyền lợi chính trị(8), mà trong
đó, muốn chống được tham nhũng thì phải
chống cho được cái tiêu cực. Quan điểm
về PCTN phải gắn liền làm một với công tác
phòng, chống tiêu cực được Văn kiện Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đưa ra,
một lần nữa, được Tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng khẳng định và bổ sung vào nhiệm vụ
của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Theo
đó, người đứng đầu Đảng ta đề nghị đưa
cụm từ “tiêu cực” vào tên gọi của Ban Chỉ
đạo Trung ương về PCTN và được Bộ Chính
trị thống nhất với tên gọi Ban Chỉ đạo Trung
ương về PCTN, tiêu cực “để bao quát được
đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn”(9),
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng(10).

Một số giải pháp then chốt trong
công tác PCTN, tiêu cực theo tinh thần
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Để đảm bảo công tác PCTN, tiêu cực
được thông suốt, nhất quán với quan điểm
chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII đã quán triệt và đi vào trọng tâm, giải
quyết vấn đề từ gốc. Cụ thể:

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng
trong đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là: “Kiên
định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới
của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây
dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa”(11), trong đó nhấn mạnh “bốn kiên
định” trong tư tưởng cốt lõi “Đảng ta là
Đảng cầm quyền”, “Đảng lãnh đạo, Nhà
nước quản lý, Nhân dân làm chủ”(12), xác
định nhiệm vụ cốt lõi “không ngừng nâng
cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh
đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện
mới. Tăng cường xây dựng Đảng về chính
trị. Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư
tưởng”(13). Chân lý này không gì có thể thay
đổi được. 

Công tác PCTN, tiêu cực do đó cần
phải xuất phát từ vai trò lãnh đạo tuyệt đối
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của Đảng. Trên thực tế, Đảng ta tham gia
lãnh đạo, chỉ đạo không chỉ về mặt tư
tưởng, mà còn tổ chức sắp xếp nhân sự
quản lý các cấp của hệ thống chính trị. Vì
vậy, công tác nhân sự được Đảng ta xác
định là “then chốt của then chốt”(14); then
chốt mà không chặt chẽ, không thống nhất,
đồng bộ với nhau thì không thể bảo vệ được
“cánh cửa” của ngôi nhà. 

Công tác PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ
“trường kỳ”, do đó đòi hỏi phải phát huy
cao độ vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ
Đảng. Tính noi gương, sức chiến đấu trong
PCTN, tiêu cực của Đảng ta phải được xem
là mẫu mực. Người đứng đầu các cấp uỷ,
tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải “thật sự
coi công tác PCTN là một nhiệm vụ trọng
tâm, thường xuyên và tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện”(15).

Nêu cao vai trò người đứng đầu trong
PCTN.

Chưa bao giờ nhiệm vụ nêu cao “vai
trò người đứng đầu” được Đảng ta đặc biệt
chú trọng trong công tác PCTN, tiêu cực
như trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
đã chỉ ra thực trạng công tác PCTN, tiêu
cực trong thời gian qua, mặc dù đã đạt
được những thành tựu to lớn, song vẫn còn
nhiều cá nhân lãnh đạo trong hệ thống cấp
uỷ Đảng, chính quyền chưa thực hiện
nghiêm “vai trò nêu gương”. Nhiều vị trí
lãnh đạo chủ chốt còn thiếu quyết liệt, có
biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự
chuyển hoá”. Trên tinh thần nhìn thẳng vào
sự thật, hạn chế, Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII đã “nhận diện 27 biểu hiện suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong
nội bộ. Bộ Chính trị ban hành Quy định số
55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để
tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ,
đảng viên, kịp thời chấn chỉnh tác phong
công tác, lối sống xa hoa, lãng phí, gây
phản cảm trong xã hội và gương mẫu thực
hiện nếp sống văn minh, giản dị, tiết kiệm.
Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành
Quy định số 09-QĐi/TW về trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là
Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư,

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, chỉ rõ
8 nội dung các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính
trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp
hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu
thực hiện và 8 nội dung phải nghiêm khắc
với bản thân và kiên quyết chống; đồng
thời, yêu cầu cán bộ giữ chức vụ càng cao
càng phải gương mẫu”(16).

Sớm kiện toàn hệ thống pháp luật về
PCTN, tiêu cực.

Quán triệt tinh thần “xây dựng Nhà
nước kiến tạo, Chính phủ liêm chính, hành
động, phục vụ; nền hành chính hiện đại,
chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh
bạch”(17) như là “kim chỉ nam” trong công
tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham
nhũng, tiêu cực, Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII xác định việc “tiếp tục xây dựng
nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện
đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính,
phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Hoạt
động tư pháp phải có trọng trách bảo vệ
công lý, bảo vệ quyền con người, quyền
công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa,
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi
ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá
nhân”(18) như là thiết chế vững chắc để bảo
vệ “sự liêm chính” của Đảng ta. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
cũng chỉ ra bước tiến quan trọng trong việc
củng cố hệ thống pháp luật về PCTN, đã
xác định chính xác các nội hàm và mối liên
hệ giữa “tham nhũng” và “tiêu cực”. Đây
cũng là lần đầu tiên hệ thống pháp luật về
PCTN, lãng phí “mở rộng việc PCTN sang
cả khu vực tư nhân”(19). Việc này đã giúp
các cơ quan thanh tra, kiểm tra kịp thời
phát hiện những vụ việc tham nhũng, tiêu
cực lớn, góp phần lấy lại niềm tin vững
chắc trong Nhân dân về sự lãnh đạo của
Đảng và tính nghiêm minh của pháp luật
Nhà nước.

Nâng cao vai trò giám sát và xử lý thu
hồi tài sản bị chiếm đoạt do tham nhũng.

Vai trò giám sát được xem là công tác
quan trọng trong PCTN, tiêu cực. Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã
đề ra ba nhiệm vụ trọng tâm và ba giải
pháp đột phá, một trong những giải pháp
đột phá đó là “kiên quyết đấu tranh PCTN,
lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh

phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường
kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ
quyền lực”(20). Việc “kiểm tra, giám sát,
kiểm soát chặt chẽ quyền lực” được Đảng
ta xác định không chỉ là công tác thường
xuyên, mà còn là nhiệm vụ sống còn trong
PCTN, tiêu cực. Trong đó cần xác định công
tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ lâu dài,
mang tính chiến lược. 

Mặt khác, nhiệm vụ thanh tra, kiểm
tra, giám sát công tác PCTN, tiêu cực cần
phải hiểu là nhiệm vụ hai chiều. Không chỉ
có “trên giám sát dưới”, mà cần đề cao cả
nhiệm vụ “dưới giám sát trên”. Thực tế đã
chỉ ra, nhiều trường hợp, người đứng đầu
các cơ quan giám sát, thanh tra, kiểm tra
khi đứng trước một vụ việc có dấu hiệu tiêu
cực, tham nhũng thường hay có tâm lý nể
nang, thiếu dũng cảm, không dám động
chạm vì “phía trên” là lãnh đạo trực tiếp
của mình.

Trước thực trạng còn nhiều hạn chế
trong công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra
hoạt động tham nhũng, tiêu cực, Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII đã xác định: Cần
“triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn
diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát,
kỷ luật Đảng, phục vụ thực hiện nhiệm vụ
chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng trong sạch, vững mạnh”(21), trong đó
các cấp ủy, tổ chức Đảng phải ““nhốt”
được quyền lực của người đứng đầu trong
“lồng cơ chế””(22). Chỉ khi nào “quyền lực”
thanh tra, kiểm tra, giám sát được kiểm
soát chặt chẽ trên cơ sở “thượng tôn pháp
luật”, xác định “không có vùng cấm” nào
có thể cản bước việc đưa các hoạt động
“tiêu cực”, “tham nhũng” ra ánh sáng, thì
khi ấy, công tác xây dựng Đảng mới được
kiện toàn, nhiệm vụ PCTN, tiêu cực mới
thành công.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra,
giám sát thì công tác xử lý, thu hồi tài sản
bị chiếm đoạt do tham nhũng cũng được
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đặc
biệt quan tâm. Mối quan hệ giữa công tác
thanh tra, kiểm tra, giám sát với công tác
phát hiện, xử lý thu hồi tài sản do tham
nhũng có thể xem là mối quan hệ song
hành chặt chẽ và biện chứng với nhau. Mối
quan hệ này được Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII xác định rất rõ: “Sự phối
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hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với
thanh tra, kiểm toán nhà nước và điều tra,
truy tố, xét xử ngày càng chặt chẽ, đồng bộ,
hiệu quả hơn, hạn chế sự chồng chéo trong
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm
quyền; kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu
sót trong lãnh đạo, quản lý để đề xuất bổ
sung, sửa đổi các văn bản có liên quan cho
phù hợp”(23). 

Trước tình hình tham ô, tham nhũng có
dấu hiệu ngày càng phức tạp, Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII xem việc “kiểm
soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của
người có chức vụ, quyền hạn; đẩy mạnh
thanh toán không dùng tiền mặt; từ đó hình
thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để tiến
tới không thể tham nhũng”(24), đồng thời
“tiếp tục thực hiện chặt chẽ, hiệu quả về
kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,
nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp”(25) như là
cách thức ngăn chặn tận gốc không chỉ
nguy cơ tham ô, tham nhũng, mà còn nắm
bắt ngay từ đầu “đường đi, nước bước” của
những tài sản bất minh do tham ô, tham
nhũng có được. Đây được xem là giải pháp
mạnh mẽ, kiên quyết của Đảng ta về công
tác phòng, chống tham ô, tham nhũng nói
chung và kiên quyết xử lý, thu hồi hiệu quả
tài sản do tham ô, tham nhũng nói riêng,
đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao trong
Đảng.

Phát huy tinh thần tố cáo tham nhũng
và tăng cường cơ chế bảo vệ người tố cáo
tham nhũng, tiêu cực.

Để thực hiện “ba nhiệm vụ trọng
tâm”(26) và “ba giải pháp đột phá”(27) trong
công tác xây dựng Đảng, trong đó có nội
dung “kiên quyết đấu tranh PCTN lãng phí,
tiêu cực, quan liêu”(28), Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặc biệt coi
trọng công tác phát huy vai trò tố cáo tham
nhũng trong Nhân dân, đồng thời đề cao
tinh thần trách nhiệm bảo vệ người tố cáo
tham nhũng, tiêu cực.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
xác định rõ nhiệm vụ phát hiện, đấu tranh
PCTN, tiêu cực là “nhiệm vụ toàn dân”(29),
vì vậy, việc khuyến khích động viên kịp thời,
phát huy trách nhiệm của Nhân dân trong
PCTN, tiêu cực là việc cần phải làm đồng

bộ, thống nhất. Trong đó cần nâng cao hơn
nữa vai trò “phát huy tính tích cực, chủ
động và phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, tổ
chức chính trị xã hội, Nhân dân, doanh
nghiệp, báo chí trong phát hiện, đấu tranh
PCTN”(30). Trên thực tế, thời gian vừa qua,
nhiều vụ án tham nhũng chỉ được phát
hiện, đưa ra xét xử kịp thời khi có sự phản
ánh của báo chí - truyền thông, trong đó,
nhiều vụ việc tiêu cực nổi cộm tại các cấp
cơ sở được xem xét, xử lý khi có đơn thư tố
cáo, tố giác của người dân(31).

Tuy nhiên, bên cạnh những người dân
dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống lại
thói quan liêu, tiêu cực, nhũng nhiễu của
một số cán bộ “suy thoái đạo đức, tư
tưởng”, thì vẫn còn đó một số đối tượng lợi
dụng quyền “dân chủ” trong tố cáo tham
nhũng, tiêu cực(32), móc nối với một số phần
tử phản động ở nước ngoài(33) thực hiện
nhiều hành vi vu khống, xúc phạm tới danh
dự, nhân phẩm các đồng chí lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong xã
hội(34), tạo dư luận xấu trong Nhân dân,
khiến Nhân dân mất niềm tin vào chính
quyền, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân
tộc, làm cản trở công cuộc PCTN, tiêu cực
của Đảng ta. 

Trước thực trạng trên, Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII xác định rõ: “Có cơ
chế khuyến khích và bảo vệ người tố cáo
hành vi tham nhũng, lãng phí”(35), song
cũng kiên quyết xử lý “những người lợi dụng
chống tham nhũng để vu khống, gây chia
rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ”(36), để công
tác PCTN, tiêu cực thực sự là nhiệm vụ của
toàn dân, là thể hiện sức mạnh của Đảng,
là quyết tâm “không có vùng cấm” như
trong khẳng định của Tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng; song, cũng kiên quyết không để
lọt những thành phần phản động, suy thoái
biến chất lợi dụng “quyền tự do dân chủ”
để chống phá, làm cản trở công cuộc PCTN,
tiêu cực chung của đất nước./.
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như chữ Latin của người châu Âu. Chữ
Hán là đồng văn tự, người Trung Quốc, Hàn
Quốc, Nhật Bản và Việt Nam đều sử dụng,
nhưng cách đọc khác nhau. Ở nước ta,
chữ Hán đã bị Việt hóa, chiếm khoảng
70% từ vựng, dù muốn hay không chúng
ta cũng phải dùng trong nhiều trường hợp.
Quốc hiệu của chúng ta là từ Hán Việt. Tên
tôi, tên anh cũng là từ Hán Việt.”(1).

Nếu chúng ta không biết chữ Hán, chữ
Nôm, chúng ta không thể đọc được gia phả
dòng họ của mình, không đọc được thông
tin trên “bìa đỏ - giấy chứng nhận chủ
quyền lãnh thổ” đất nước mình - chính là
các bức bản đồ cổ, các châu bản triều
Nguyễn, các cuốn dư địa chí... để có căn
cứ bảo vệ, đấu tranh về chủ quyền; hoặc
không biết ứng xử ra sao với di tích tiền
nhân để lại...

Hậu quả nhãn tiền

Vừa qua, báo chí nêu việc bước vào
mùa thi năm nay, nhiều học sinh Thủ đô
kéo đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở quận
Đống Đa, Hà Nội không phải để cầu xin các
bậc thánh hiền chữ nghĩa mà... thi nhau
đặt lễ, thắp hương, vái lạy tấm bia “Hạ mã”
- một vật có chức năng tương tự biển chỉ
dẫn giao thông hoặc bảng nội quy cơ quan
ngày nay, để cầu may đỗ đạt. Bia này do
Thượng thư Bộ công, Tư nghiệp Quốc Tử
Giám Nguyễn Hoản cho dựng năm 1771
trước cổng Văn Miếu, yêu cầu nếu ai cưỡi
ngựa hoặc đi xe ngựa tới đây, dù là quan to
hay công tử, văn nhân..., đều phải xuống
xe, xuống ngựa đi bộ vào, biểu thị lòng tôn
kính với đạo học. Thế nhưng, do không biết
chữ Hán, hoặc không chịu tìm hiểu nên các
sĩ tử thi nhau thắp hương, khấn vái tấm bia
này, thậm chí khi ban quản lý di tích đã giải

trong di sản tiền nhân truyền lại
Để hiểu biết giá trị

T
hời đại hội nhập, “thế giới
phẳng” ngày nay, rất nhiều
người Việt Nam, đặc biệt là
các bạn trẻ thông thạo các
ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp,
Trung, Nhật, Hàn..., đây là

điều đáng mừng. Nhưng có điều đáng buồn
là nhiều người Việt trong khi ngoại ngữ “nói
như gió” nhưng lại không thấu hiểu tiếng
Việt (vốn có trên 70% là từ Hán Việt) - tiếng
mẹ đẻ của mình. Nguyên nhân xuất phát
một phần do không biết chữ Hán (không
phải chữ Trung hiện đại), chữ Nôm mà cha
ông đã sử dụng, do vậy không hiểu hết
những giá trị trong di sản tiền nhân truyền
lại.

Di sản Hán Nôm

Cha ông đã để lại cho chúng ta nhiều
di sản Hán Nôm vô cùng quan trọng, từ văn
hóa (kho tàng thơ văn, với nhiều kiệt tác),
lịch sử (các bộ sử ký), chính trị, ngoại giao,
ngôn ngữ (các từ điển), cho đến địa lý lãnh
thổ (địa đồ, châu bản, chiếu, biểu về chủ
quyền đất nước, biên giới, biển đảo)... Theo
nhà nghiên cứu Trần Trọng Dương (Tiến sĩ
Ngữ văn, Viện nghiên cứu Hán Nôm), Hán
Nôm học là một ngành khoa học liên kết
con người hiện đại, xã hội hiện đại với lịch
sử và truyền thống văn hóa. Các nhà
nghiên cứu cảnh báo: Nếu không có liên kết
này, chúng ta sẽ bị “đứt đoạn truyền
thống”, “đứt gẫy văn hóa”. 

Tuy nhiên, nhiều người cứ nghe đến
chữ Hán là đòi tẩy chay, nhưng thực ra chữ
Hán đọc lên hoàn toàn bằng âm Việt, tạo
ra các từ Hán Việt mà chúng ta đang nói
hằng ngày. Cố học giả Nguyễn Quảng Tuân
từng chia sẻ: “Thực ra, chữ Hán đâu phải
của riêng người Trung Quốc. Chữ Hán cũng

Học sinh và phụ huynh ở Hà Nội khấn bia Hạ mã
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thích, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện
tử rằng: “Bia Hạ mã không phải là không
gian thờ tự, thờ cúng, thắp hương. Các
tấm bia này là một trong những hạng mục
của Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu -
Quốc Tử Giám cần được gìn giữ, bảo vệ.
Trân trọng đề nghị các bạn chia sẻ giúp
thông tin này tới bạn bè, người thân biết
để có ứng xử phù hợp khi đến Di tích!”,
nhưng các sĩ tử và một số phụ huynh vẫn
cứ đến thắp hương, cầu khấn theo kiểu...
cứ có chữ Nho là cúng, hay thà cúng nhầm
còn hơn bỏ sót!

Đấy là chuyện của học sinh, còn các
thầy cũng có chuyện na ná, tương tự. Còn
nhớ vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm
Thăng Long - Hà Nội, Trường Đại học Quốc
tế Hồng Bàng (Thành phố Hồ Chí Minh)
phát hành cuốn lịch xuân treo tường Canh
Dần 2010, được xuất bản theo giấy
ĐKKHXB: 422-2009/CXB/587-29/HNV, in
tại nhà in báo Nhân dân TPHCM. Cuốn lịch
có tranh minh họa lấy từ tập sách Kỹ thuật
của người An Nam (Technique du peuple
Annamite) do Henri Oger thực hiện vào
những năm 1908 - 1909, đến năm 2009
được Viện Viễn Ðông Bác Cổ Pháp tại Hà
Nội, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM,
Nhà xuất bản Thế Giới, Công ty Nhã Nam
tái bản. Cuốn sách này chứa đựng 4.577
bức tranh vẽ và tranh khắc gỗ (mỗi bức
tranh lại có ghi tiêu đề hoặc chú thích ngắn
gọn nội dung bằng chữ Hán, chữ Nôm),
cùng các bài viết nghiên cứu của tác giả về
đời sống người dân Hà Nội và phụ cận thời
đó.

Henri-Joseph Oger vốn là một lính
Pháp, nhưng ông ta rất ngưỡng mộ văn hoá
Việt Nam, trong thời gian gần 2 năm ở Hà
Nội, ông đã cùng trên ba mươi người gồm
các họa sĩ như Nguyễn Văn Đăng, Phạm Văn
Giai, thợ khắc mộc bản, thợ in và những
người hiểu biết góp ý, hoàn thành tác
phẩm Technique du peuple Annamite (Kỹ
thuật của người An Nam), phản ánh đời
sống của người dân trên tất cả các lĩnh vực,
được ví như là bách khoa thư văn hoá vật
chất của cư dân địa phương, từ hoạt động
sản xuất, văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng,
hình phạt tù tội, trò chơi của trẻ em, sinh
hoạt hằng ngày, thậm chí chi tiết đến cả

cảnh trộm đào tường khoét ngạch, phụ nữ
cãi chửi nhau,...

Tập sách này rất giá trị, nó vẽ lại muôn
màu thanh - tục đời sống dân ta đầu thế
kỷ XX, nhưng điều đáng nói là trong hàng
ngàn bức tranh sinh động ấy, Trường Đại
học Quốc tế Hồng Bàng lại lựa chọn in vào
lịch một bức tranh tả thực... về chủ đề
không phù hợp với không khí đầu xuân năm
mới: Đó là bức vẽ “Nhà hàng đồng” (nhà
buôn bán các vật dụng bằng đồng), trên
bức tường bên phải ngôi nhà này có một
câu chữ Nôm chửi tục dạng như: “Mẹ cha
đứa nào ở trong cái nhà này” (nguyên văn
còn nặng hơn) cùng một hình vẽ bậy tam
giác sinh thực khí. Về bức tranh này, tờ lịch
của Trường Đại học Hồng Bàng còn có dòng
chữ Tiếng Anh chú thích, tạm dịch là: “trích
từ tập “Kỹ thuật của người An Nam” của
H. Oger, thực hiện ở Hà Nội (1908 - 1909),
do Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng khám phá,
và sau đó được giới thiệu trong một luận án
nghiên cứu lịch sử của chính Tiến sĩ
Nguyễn”. 

Được biết Phó Giáo sư, Tiến sĩ sử
học Nguyễn Mạnh Hùng là chủ tịch Hội
đồng sáng lập kiêm hiệu trưởng Trường Đại
học Quốc tế Hồng Bàng từ năm 1997 đến
năm 2015, ông làm Tiến sĩ với đề tài: Xã
hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
thông qua công trình Kỹ thuật của người An
Nam. Về sự việc này, tác giả Lam Điền phê
bình trên Văn nghệ Công an online
14/2/2010: “Dù với lý do gì thì việc một
trường Đại học như Đại học Hồng Bàng để
lọt tờ lịch có nội dung thế này để “Chào
mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” đã
gây phản cảm trong dư luận và là một sự
cố đặc biệt hy hữu”(2).

Các từ điển về Tiếng Việt hiểu sai...
tiếng ta

Trong “Lời nói đầu” của cuốn Từ điển
thành ngữ tục ngữ Việt Nam, tác giả là Giáo
sư Nguyễn Lân viết: “Trong thời kỳ kháng
chiến trước đây, chúng tôi có dịp đưa sinh
viên đi sơ tán về miền quê. Sau một thời
gian chung sống với bà con nông dân, anh

Bia Hạ mã (Xuống ngựa) chụp từ thời Pháp thuộc
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chị em đã rút ra được một kết luận là ngôn ngữ của bà con, nhất là của
những cụ già, không phải “quê mùa” như trước đây mọi người vẫn
tưởng, mà trái lại, rất văn vẻ, có nhiều màu sắc, nhiều hình tượng...”.

Quả vậy, tiếng Việt giàu và đẹp, sâu sắc, nên để hiểu thấu đáo tiếng
mẹ đẻ của ta không đơn giản. Bản thân Giáo sư Nguyễn Lân khi soạn các
từ điển về tiếng Việt cũng đã mắc rất nhiều nhầm lẫn, sai sót, được học
giả Huệ Thiên (TP Hồ Chí Minh) phân tích, chỉ ra, ví dụ như: GS Nguyễn
Lân nhầm lẫn giữa “chủ” là sở hữu (trong chủ nhân) với “chủ” là tự mình,
“sinh” là “sinh vật” (trong chúng sinh) với sinh sống, “gia” là người (trong
chuyên gia) với “gia” là nhà, “sắc” là thứ loại (trong chức sắc) với “sắc”
là chiếu chỉ của vua, “vị” là ngôi thứ (trong chức vị) với đơn vị, “sản” là
của cải (trong Cộng hòa tư sản) với “sản” là sinh ra, “cơ” là bộ máy
(trong cơ quan) với “cơ” là trọng yếu, “chế” là bắt buộc (trong cưỡng chế)
với “chế” là phép định ra, “túy” là thuần túy (trong dân túy) với “túy” là
say sưa...(3).

Ngoài ra, nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Công (Thanh Hóa) cũng phát
hiện hàng trăm lỗi sai trong các từ điển về tiếng Việt của GS Nguyễn Lân,
ví dụ: GS nhầm lẫn “phủ” là dinh thự (trong âm phủ) nhưng thực ra là
cõi, nhầm “sắc” là sắc thái (trong âm sắc) với “sắc” là màu, “trạch” là
thấm ướt (trong ân trạch) chứ không phải là ân huệ, “dụ” (trong ẩn dụ)
là so sánh, ví dụ chứ không phải rõ ràng, chữ “đoài” (兌) chỉ hướng tây,
chứ không phải “từ địa phương”, chữ thần (辰) trong “Bắc thần” nghĩa
là ngôi sao, chứ không phải thần (神) trong tinh thần; chữ hàn (翰) trong
“hàn mặc” có nghĩa là cái bút, chứ không phải chữ hàn (寒) nghĩa là
nghèo túng, cùng quẫn trong “hàn sĩ”...(4).

Vậy đó, nếu hậu thế không hiểu chữ Hán, chữ Nôm của cha ông đã
sử dụng, thì ta cũng không hiểu hết tiếng mẹ đẻ của mình!

Nhìn sang các nước xung quanh phát triển như Hàn, Nhật, tuy họ đã
có chữ viết riêng nhưng vẫn quy định bắt buộc phải dạy gần 2.000 chữ
Hán cho học sinh. Những sự kiện quan trọng, nước Nhật vẫn dùng chữ
Hán, như bắt đầu từ ngày 1/5/2019, khi Hoàng thái tử Naruhito lên ngôi
vua Nhật Bản, nước này đã công bố niên hiệu mới bằng chữ Hán là “Lệnh
Hòa”, một từ mang nghĩa “sự hòa hợp tuyệt đẹp”.

Cố Giáo sư Cao Xuân Hạo khẳng định: “Người Việt sẽ không thể giỏi
tiếng Việt nếu không thấu đáo nghĩa của các từ Hán - Việt, vốn chiếm tỷ
lệ hơn 70% trong vốn từ vựng tiếng Việt”(5).

Nguyễn Khánh Toàn 
Chánh Thanh tra Công an TP Hải Phòng

Chú thích:
(1) “Nên biết chữ nôm để hiểu được nền văn học cổ” trên tuoitre.vn

https://tuoitre.vn/nen-biet-chu-nom-de-hieu-duoc-nen-van-hoc-co-362291.htm);
(2) “Lịch xuân chưa... lịch sự” https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/Lich-

xuan-chua%e2%80%a6-lich-su-i328236/;
(3) Theo bài Đọc lướt “Từ điển từ và ngữ Việt Nam” của Nguyễn Lân, in trong

sách Những tiếng trống qua cửa các nhà sấm, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017;
(4) Theo http://tuancongthuphong.blogspot.com;
(5) Trích bài “Người Việt có ba thứ chữ viết” của tác giả An Chi trên

https://tapchivanhoaphatgiao.com/luu-tru/4612.

Tháng Mười
Tháng Mười gọi gió xôn xao
Lá buông lặng lẽ cầu ao nắng tràn
Tiếng gà man mác thôn trang
Mẹ ngồi giặt bóng chiều vàng ngõ sau

Mặt trời lơ lửng ngọn cau
Giếng làng ai múc một gàu trong veo
Mái nhà sợi khói cheo leo
Mẹ vừa nhen ngọn lửa reo thầm thì

Áng mây trinh trắng nhu mì
Đàn chim tránh rét thiên di cuối trời
Đồng làng cuống rạ chơi vơi
Sương chiều chớm lạnh người ơi trở về!

Tháng Mười mưa ướt ngõ quê
Mênh mông gió bấc triền đê xa mờ
Áo xưa mẹ vá bao giờ
Rách lành một thuở dại khờ bình yên...

Trần Thanh Thoa
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Đ
ào ngồi bệt trên nền đất
khu chợ. Hai tay úp
trước ngực, gật gà gật
gù chờ xin tiền của
những người trong làng.
Hình ảnh quen thuộc đó

hàng ngày của Đào không ai còn xa lạ nữa.
Có lẽ vì thế mà mỗi ngày trở về nhà, Đào
đều có một xấp tiền lẻ, mua đồng gạo, chút
mắm cho đứa con thơ và bà mẹ già.

Đào điên - cái tên thường nhật mà mọi
người vẫn gọi. Mỗi khi ai đó bỏ vào cái nón
rách kia vài đồng thì lại hỏi:

- Đứa nhỏ có khoẻ không? Có ngoan
không?

Đào cười hềnh hệch, nước dãi chảy
xuống tận cổ, trả lời với cái giọng ngọng
nghịu:

- Hỏe hỏe, chơi nhoan!

Không biết từ bao giờ Đào trở thành
người ăn xin của xóm chợ. Mỗi khi thấy Đào
xách cái giỏ cói đi lọc cọc ra khỏi nhà là
người ta biết Đào đi ăn xin. Chỉ có thời gian
khi mang thai và sinh con thì tuyệt nhiên

người ta không thấy Đào ở đầu mé chợ. Cho

đến khi bà mẹ nửa đêm la làng la xóm kêu

cứu thì người ta mới biết Đào chuyển dạ.

Hàng xóm không tin một con người khùng

khùng điên điên như Đào lại có thể có bầu

và sinh con. Cũng chẳng ai nghĩ ra được

thằng bất nhân nào là chủ của cái thai đó.

Sinh được nửa tháng, mẹ Đào tỉ tê hỏi Đào

về cha của đứa nhỏ, nhưng Đào chỉ luôn

cười và bảo:

- Hông biết, hông biết ai hết...

Người mẹ
Truyện ngắn của Ngô Nữ Thuỳ Linh
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Bà cụ chống gậy đứng khóc rưng rức
ngoài giếng. Kể từ lúc Đào sinh ra đứa bé,
ngôi nhà chộn rộn hẳn lên. Hàng xóm ra ra
vào vào giúp đỡ mẹ con bà cháu. Nửa đêm
nửa hôm, tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt vì
Đào không biết cho con bú. Cô vẫn nằm
ngủ ngon lành giống như hằng ngày đi ăn
xin về. Anh cả và chị của Đào từ miền Nam
xa xôi về quê khi hay tin Đào sinh con.
Nhưng suốt một tháng ròng vừa dụ vừa doạ
vẫn không thể khai thác được đứa bé kia
từ đâu, cha nó ở chân trời góc bể nào. Đào
vẫn luôn thường trực câu nói:

- Có gì âu, tui đi ăng xin về tui nui nó.

Ba tháng, khi tin Đào điên đẻ con lan
từ đầu làng tới cuối xóm thì Đào bò dậy, vác
cái bị cói hàng ngày đi ăn xin như mọi khi.
Sau một lần vượt cạn, Đào trở nên tiều tụy,
tóc tai xơ xác. Nhìn dáng vẻ của Đào bà con
xóm chợ không khỏi xót xa. Người lầm bầm
chửi kẻ bệnh hoạn nào đó gây ra hậu quả
cho Đào. Người thương Đào thì nay cho hộp
sữa, mai cho mấy đồng bạc thêm cho Đào
nuôi con.

Một sáng mùa đông lạnh lẽo, người ta
thấy Đào bế con bé ngồi khóc rưng rức
trước cửa. Bà ngoại nó tay hái lá trầu,
miệng chửi xa xả:

- Tao đã nói rồi, đêm hôm lạnh lẽo lo
mà ôm con đi, đằng này ngủ như chết, làm
mẹ đấy, làm mẹ như thế đấy!

Đào vừa ôm con vừa quay ra cãi mẹ:

- Thì tui ôm nhó chứ, nhưng nhó bệnh
biết àm thao.

Bà cụ hái xong lá trầu, đốt than hơ cho
cháu. Rồi lại tất tả chạy qua hàng xóm nhờ
người ta chở nó đi bệnh viện. Con bé ho
sằng sặc, bao nhiêu sữa bú vào nó ộc ra
hết. Đào hoảng hốt chỉ biết lấy cái khăn
mỏng lau tới lau lui, miệng không ngớt dỗ
dành:

- Hôi con, hôi con! Ừng zậy nữa. 

Trong bệnh viện, bác sỹ kết luận con
bé bị viêm phổi cấp, do lạnh. Khi mấy bác
hàng xóm chạy vội lo thủ tục cho bé thì

Đào ngồi co ro bên ghế đá, khóc rấm rứt.
Hai bàn tay thô cứng, đen đúa run lên bần
bật. Có lẽ lúc này đây Đào sợ con bé không
chịu nổi rồi bỏ Đào mà đi. Nỗi sợ ập đến
làm cho người Đào co rúm lại, thân hình
gầy còm cứ nấc lên từng tiếng. Chị hàng
xóm vỗ về:

- Thôi cô Đào, cứ bình tĩnh đi, chắc
con bé không sao đâu.

Bẵng đi thời gian, xoay xoay rồi con bé
con cũng lớn. Mỗi ngày bên nhà Đào đều
có tiếng cãi nhau của hai mẹ con, tiếng đứa
bé bi bô. Khi khuôn mặt tròn ngộ nghĩnh
của nó xuất hiện sau cánh cổng gỗ, bà con
hàng xóm đi làm về đều ngó nghiêng nhìn,
đoán già đoán non xem nó là con ai. Cứ mỗi
lần như thế, Đào đi từ đâu về đều ôm lấy
con bé, chân thấp chân cao chạy vào nhà,
miệng không ngớt la mắng, chửi rủa hàng
xóm. Nhiều hôm vội vàng Đào ôm chặt
cứng lấy con làm nó không hiểu chuyện gì
xảy ra, khóc ầm lên.

Ba tuổi, con bé lẽo đẽo theo Đào đi ăn
xin. Dọc đường từ nhà tới chợ, rồi qua con
kênh nhỏ, hàng cây xà cừ lớn, tới cuối
trường tiểu học, ngày nào cũng thấy hai cái
bóng lũn cũn theo nhau. Giọng ngọng nghịu
của Đào bày cho con nói, hát những câu ăn
xin mà Đào tự nghĩ ra. Hôm nào đi qua cổng
trường mầm non con bé cũng níu tay mẹ
đứng tần ngần nhìn các bạn vui chơi. Thấy
con cứ chôn chân một chỗ mắt nhìn chăm
chăm vào các bạn, hôm sau về Đào nói với
bà ngoại xin cho nó đi học. Bà già khó tính
nghe vậy thì quát ầm lên:

- Cơm ăn chưa no học học cái gì!

Đào tức giận nhưng chẳng dám cãi. Cô
lẻn vô giường lôi ra một cái bọc con con, bỏ
ra trước mặt bà ngoại: 

- Đây nhày, chiền tui gom cho chon
nhỏ đi học đó!

Bà ngoại vơ lấy cái túi, đổ xoạch trên
nền đất. Mấy tờ một nghìn, hai nghìn rồi
năm nghìn bay lả tả. Bà đau khổ nhìn đứa
con ngờ nghệch, nước mắt trào ra. Lượm

lại mớ tiền lẻ, bà run run đếm. Chợt trong
mớ tiền hỗn độn, bà già thấy một mảnh
giấy cỏn con ghi vỏn vẹn hai chữ “tìm cha”
và mấy con số ở dưới. Bà vội vội vàng vàng
giấu nhẹm nó vào túi áo. Quay ra bà dịu
giọng:

- Được rồi, ngày kia bà nói với bác cả
cho con bé đi học, tiền này bà cất dành cho
cháu đi học nhớ!

Rồi bà lập cập đứng dậy, cố để cho
Đào không nhìn thấy sự luống cuống của
mình. Nhưng Đào đã vội la lớn:

- Ô, tờ nhấy ở đâu nhồi?

Bà cụ quay ra, tỉnh bơ:

- Ai biết, giấy nào, tao nào có cầm của
mày.

Đào đổ thụp vai xuống, buồn rầu:

- Hôi xong, như hông!

***

Buổi sáng sau đó, đợi khi Đào dẫn con
bé đi ăn xin, bà ngoại vội vội vàng vàng
chạy qua nhà xóm điện cho con trai cả.
Miệng bà ú ớ không nên lời. Mãi một hồi
sau bình tĩnh lại, bà đọc hết số điện thoại
cho con trai, bảo nó liên lạc xem biết đâu
đó là thông tin cha con bé. Anh cả nghe
xong mừng rơi nước mắt. Anh lần mò số mẹ
vừa cho chạy ra ngoài cổng phụ công ty gọi
điện ngay. Nhưng khi vừa có giọng alo bên
đầu dây kia, anh giật nảy mình không kịp
nói gì. Giọng một người phụ nữ. Anh sợ hãi
tắt máy. Báo tin về cho mẹ giọng anh buồn
rầu:

- Là đàn bà mẹ ơi, không chừng là
vợ của người ta đấy, con chưa kịp hỏi gì
đâu.

Bẵng đi mấy hôm, khi Đào đang lẩn
quẩn suy nghĩ về tờ giấy mất tích, bà ngoại
chưa hết bồn chồn thì sáng hôm đó có một
người đàn bà xa lạ xuất hiện trước cổng nhà
Đào. Một mình bà ngoại ở nhà, nhìn dáng
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người lạ nhỏ thó, khuôn mặt gầy gò, đanh
lại. Bà lập cập hỏi:

- Chị hỏi ai?

Người đàn bà đảo mắt một vòng
quanh ngôi nhà ngói cũ kĩ, giọng bà ta gắt
lên:

- Tìm cái con nào tên là Đào, con Đào
ấy!

- Chị tìm con gái tôi làm gì?

- Tìm để xem mặt mũi cái đứa có chửa
với chồng nhà người ta chứ làm gì?

Bà ngoại lạnh sống lưng. Trong đầu bà
mường tượng ra ngay đây chính là người
phụ nữ có chồng làm con gái mình có bầu.
Bà ôn tồn:

- Có gì chị cứ vào nhà rồi thưa chuyện?

Người phụ nữ quay phắt lại, mắt chị ta
long lên sòng sọc. Chị chạy thẳng ra phía
sau nhà lùng sục, nhưng không thấy bóng
dáng một ai. Trong khi bà cụ đứng run và
tìm cách đối phó thì chị ta quay lên phía
trước, miệng la lối om sòm:

- Bớ nhà người ta, có con với chồng
nhà tôi này, bớ người ta...

Bà cụ lúc này tức tối, bà nhổ miếng
trầu nhai dở trong miệng, chống gậy cố

chạy ra cổng tìm hàng xóm trợ giúp. Từ
đằng xa Đào và con bé vui vẻ dắt nhau đi
về, hai mẹ con hát líu lo. Bà thấy Đào
miệng ú ớ không thành tiếng:

- Chạy... chạy đi Đào ới...

Nghe tiếng mẹ từ xa, Đào ngơ ngác
ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy con
bé.

Người đàn bà ngã qụy xuống khi thấy
đôi mắt ngây dại của Đào nhìn bà ta. Con
bé con ôm Đào khóc tức tưởi. Có lẽ chị ta
cũng chưa bao giờ nghĩ người đàn ông
của mình lại có con với người như Đào.
Trong cơn ghen tuông buổi chiều hôm đó,
chưa kịp căn vặn anh ta thì chị đã tay
đùm tay nải bắt xe đi tìm Đào. Gã đàn ông
chưa một lần quay lại tìm con chỉ biết
nép sau hàng rào lớn, van xin sự tha thứ
của vợ. 

***

Đêm trong ngôi nhà lụp xụp, ánh đèn
mờ heo hắt. Người đàn bà kia nán lại, ăn
chung với mẹ con Đào bữa cơm. Chị ta có
ngỏ ý muốn xin con bé về nuôi nhưng chỉ

mới nói ra mấy câu thôi Đào đã buông
đũa chạy đến ôm con bé, miệng không
ngớt:

- Hông được, hông được!

Bà ngoại nhìn con bé con ngơ ngác
mắt già nhòe nhoẹt. Bà không nghĩ đến một
ngày biết được cha nó trong hoàn cảnh thê
thảm này. Bà cứ nghĩ dù cuộc đời có quá
khắc nghiệt với mẹ nó thì chắc hẳn một
ngày cha nó cũng về tận nơi tìm kiếm nó.

***

Ôm con bé trong lòng, nhìn lên trần
nhà, hình ảnh mẹ chồng đuổi đánh bà và
đứa cháu tật nguyền cách đây ba mươi lăm
năm lại hiện về rõ mồn một như mới hôm
qua. Quay sang nhìn người phụ nữ kia, bà
dịu giọng:

- Cũng là một kiếp phụ nữ với nhau,
tổ tông nó trước sau nó cũng tìm về, chị để
cho con Đào làm mẹ ở kiếp này đi.

Ngôi nhà im lìm... Đào không lườm
lườm người đàn bà ấy nữa, mệt quá, chị
ngồi ôm con bé ngủ ngon lành.../.

Ảnh: Trần Chính
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mấy phên rạ ba làm sẵn, ba trèo lên mái
nhà dùng dây thừng buộc chắc, thay
những mái lá đã lủng rách. Ba cũng ra
ngoài chặt thanh tre lớn nẹp thêm cài vào
then cửa. Mẹ thì loay hoay từ gian ngoài
xuống gian bếp lo dọn dẹp, cơi nới mấy bồ
lúa, mấy chum khoai lang khô lên nơi cao
ráo hơn. Còn mấy chị em chúng tôi sắp xếp
lại đống sách vở cho vào túi bóng quấn
thật chặt đặt vào chum khoai. Mọi người
dùng tới hai trăm phần trăm sức của mình
để phòng chống bão, dù mệt đến cỡ nào
cũng cố gắng làm cho xong trước khi bão
đến.

Sau khi lo trong nhà ba tôi lại chạy ra
vườn đốn ngọn mấy cây ổi, cây na, hồng
xiêm, bưởi. Ba nói dẫu biết đốn ngọn nó
như thế thì sức ra quả của cây sẽ không
còn được như trước nhưng ba tin còn gốc
là còn tất cả, có thể năm nay mất trắng

nhưng năm sau cây sẽ đâm chồi và mọc
lại. Nhìn vườn cây lá xanh um bị đốn hết
cành tôi xót xa tiếc của. Có những quả na
đang còn bé xíu, những quả ổi cơm be bé
chưa kịp lớn cũng phải lìa cành. Còn mẹ
tôi nhìn vườn rau cải mà chẳng biết cứu
vãn ra sao, chấp tay cầu nguyện bão đừng
vào.

Trong những cơn bão đổ bộ vào quê tôi
vẫn rùng mình nhớ nhất là những cơn bão
đổ vào ban đêm. Cảm tưởng trong bóng tối
lại thêm gió rít hung dữ khiến mọi thứ càng
mạnh tợn hơn bao giờ hết. Bắt đầu là vài
cơn gió, sau dần là dồn dập, dồn dập rồi
mưa ào ạt xối xả. Có năm bão lớn quá, mặc
dù đã phòng chống hết sức rồi nhưng vẫn
chịu thua trước độ hung dữ của bão. Mái
tranh phía trên bị tốc lên tung bay tứ tung,
mưa rớt xuống ướt nhẹp, cả nhà tôi phải co
ro dắt nhau vào chỗ sâu trong gian buồng.
Ngồi bên mẹ tim tôi đập thình thịch lo sợ.

Nhớ bão

M
ấy hôm nay
nghe tin bão
chuẩn bị đổ bộ
vào quê, ở phố
lòng tôi bồn
chồn nôn nao

ăn ngủ không yên. Tôi lo cho ba mẹ ở quê,
lo người dân không biết đã chuẩn bị và
phòng chống bão hay chưa? Nỗi lo của đứa
con xa quê cứ thế ắp đầy rồi lại nhớ tới
những cơn bão năm xưa, mảnh đất miền
Trung hàng năm oằn mình chống chọi bão
lũ.

Bà tôi vẫn thường nói những cơn bão
là “những vị khách” không mời mà đến, và
chẳng một ai mong “vị khách” này ghé
thăm. Vì “vị khách” này chỉ mang nỗi buồn
chứ không mang theo niềm vui. Một năm
tính ra có hơn chục cơn bão, chúng được
đặt theo tên quốc tế hẳn hỏi nhưng không
hiểu sao tôi vẫn thường nhớ chúng theo số
thứ tự, cơn bão số 1, số 2, số 3... Bão sẽ
thường ghé từ tháng Tám âm lịch cho đến
tận cuối năm. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác ngày
ấy, nghe tin bão về ai nấy đều nơm nớp lo
sợ, hoang mang đến cực độ. Trong làng chỉ
có một vài hộ gia đình có ti vi đen trắng và
vài chiếc ra-đi-ô. Nghe tin có bão cả làng
tập trung tới nhà có ti vi để hóng bão. Rồi
người này truyền tai người khác để nắm rõ
tình hình bão lớn hay bé và công cuộc
chống bão cũng bắt đầu từ đó.

Người ta bắt đầu lo nơi ở của mình,
nhà tôi cũng không ngoại lệ, thế nên ba tôi
tranh thủ chắn chỗ này, che chỗ kia. Có
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Tôi sợ bão cuốn cả nhà đi, sợ mưa
ướt rét và sợ cả những thanh gỗ, mái
phên rơi xuống đầu. Nhiều lúc nghĩ
quẩn giả sử ba mẹ tôi bị bão cuốn đi
thì không biết mấy chị em sẽ sống ra
sao rồi nước mắt cứ thế lăn dài, ướt
đẫm theo mưa. Đêm hôm đó cả nhà
thức trắng đêm và ai cũng mong trời
nhanh sáng, bão chóng qua đi.

Qua một đêm dài sáng thức dậy,
mưa ngớt đi. Nhìn mọi thứ ngổn
ngang trước mắt lòng người cũng
chông chênh theo. Có người bất lực
chẳng muốn dọn dẹp lại đống đổ nát,
phó mặc cho cuộc sống trôi đi. Mẹ tôi
là một người mạnh mẽ, nhưng khi
nhìn đống hoang tàn do bão tàn phá
mẹ cũng không khỏi rơm rớm nước
mắt. Những cây na, cây ổi, cây bưởi
ba tôi chặt ngọn mong giữ lại gốc để
cho năm sau cũng không còn nữa vì
bão to quá đã xới tung cả gốc chúng
lên. Rau củi vùi dập trong bão chẳng
thể mà xanh lên. Hai chị em tôi lục
đục chạy tới chum khoai kiểm tra
sách vở của mình. Có quyển bị ướt,
có quyển không nhưng nỗi buồn
không hiểu sao vẫn cứ chiếm lấy
suốt cả những ngày về sau đó. Cuộc
sống sau bão khó khổ trăm bề, người
dân phải từng bước từng bước khắc
phục. 

Bây giờ tuy nhà cửa đã kiên cố
hơn xưa nhưng những cơn bão vẫn
không khác ngày trước là mấy. Vẫn
hung dữ và có thể cuốn trôi mọi thứ
nếu không có sự phòng chống cẩn
thận. Ở nơi xa, tôi cũng chỉ cầu mong
mọi người ở nhà bình yên. Vẫn như
ngày nào mẹ tôi nhắc nhở, tôi tin
rằng “sau cơn mưa trời lại sáng” và
sau bão con người lại càng thêm kiên
cường...

Tăng Hoàng Phi

của Thông tư số 02/2021/TT-TTCP
quy định chế độ báo cáo

công tác thanh tra, tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo

và phòng, chống tham nhũng

N
hằm góp phần cải cách hành chính về chế độ thông tin, báo cáo, đồng
thời nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công
tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
chống tham nhũng, ngày 22/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành
Thông tư số 02/2021/TT-TTCP (gọi tắt là Thông tư 02) quy định về chế
độ báo cáo, nội dung báo cáo, hình thức báo cáo, phương thức gửi báo

cáo, trách nhiệm báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng. 

Theo quy định của Thông tư 02, các báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phải đảm bảo nguyên tắc: Đầy đủ, chính
xác, khách quan, kịp thời; đúng quy định của pháp luật về các mặt công tác nói trên và hướng
dẫn tại Thông tư này.

Nội dung cơ bản

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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TAÏP CHÍ THANH TRA SOÁÂ 10/2021 57

TÌM HIEÅU & GIAÛI ÑAÙP PHAÙP LUAÄT

Các loại báo cáo

Có 3 loại báo cáo được quy định tại
Thông tư 02, đó là báo cáo định kỳ, báo cáo
chuyên đề và báo cáo đột xuất. 

Báo cáo định kỳ là báo cáo về tình
hình, kết quả, đánh giá việc thực hiện
nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng được thực hiện hằng quý, 6
tháng, 9 tháng, hằng năm và phương
hướng, nhiệm vụ chủ yếu triển khai trong
kỳ báo cáo tiếp theo. Đối với Quý I, 6 tháng,
9 tháng và hằng năm, nội dung báo cáo về
công tác thanh tra được thực hiện theo Mẫu
số 01 và các biểu số liệu: 01/TTr, 02/TTr,
03/TTr, 04/TTr, 05/TTr, 06/TTr, 07/TTr,
01/QLNN, 02/QLNN; nội dung báo cáo về
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo được thực hiện theo Mẫu số 02 và
các biểu số liệu: 01/TCD, 02/TCD, 01/XLD,
02/XLD, 03/XLD, 04/XLD, 01/KQGQ,
02/KQGQ, 03/KQGQ, 04/KQGQ; nội dung
báo cáo về công tác phòng, chống tham
nhũng được thực hiện theo Mẫu số 03 và
các biểu số liệu: 01/PCTN, 02/PCTN,
03/PCTN ban hành kèm theo Thông tư này.
Đối với Quý II, Quý III và Quý IV, nội dung
của báo cáo được thực hiện thông qua các
biểu số liệu tương ứng với từng quy định ở
các mặt công tác nói trên. Ngoài ra, trong
trường hợp cần thiết, bộ, cơ quan ngang bộ
báo cáo bổ sung nội dung tổng hợp chuyên
sâu về kết quả công tác thanh tra, tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
chống tham nhũng thuộc phạm vi trách
nhiệm của mình gửi Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo chuyên đề là báo cáo để đáp
ứng yêu cầu thông tin có tính chuyên sâu
về tình hình, kết quả, đánh giá việc thực
hiện nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực
thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và
một số chuyên đề khác trong kỳ báo cáo;
dự báo tình hình và phương hướng, nhiệm
vụ chủ yếu triển khai trong kỳ báo cáo tiếp
theo, được thực hiện một hoặc nhiều lần

trong một khoảng thời gian nhất định. Nội
dung báo cáo chuyên đề về công tác tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hằng
năm được thực hiện theo Mẫu số 02 và các
biểu số liệu: 01/TCD, 02/TCD, 01/XLD,
02/XLD, 03/XLD, 04/XLD, 01/KQGQ,
02/KQGQ, 03/KQGQ, 04/KQGQ và biểu số
liệu 03/QLNN; nội dung báo cáo chuyên đề
về công tác phòng, chống tham nhũng hằng
năm được thực hiện theo Mẫu số 03 và các
biểu số liệu: 01/PCTN, 02/PCTN, 03/PCTN
ban hành kèm theo Thông tư này. Đối với
các báo cáo chuyên đề khác hoặc khi có
yêu cầu bổ sung nội dung đối với báo cáo
nói trên, Thanh tra Chính phủ sẽ có văn bản
hướng dẫn cụ thể về đề cương, biểu số liệu
báo cáo.

Báo cáo đột xuất là báo cáo để đáp
ứng yêu cầu thông tin về vấn đề phát sinh
bất thường trong các lĩnh vực thanh tra,
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng được thực
hiện theo yêu cầu của cơ quan cấp trên
hoặc của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời,
khi các chủ thể (mà Thông tư 02 áp dụng)
phát hiện những vấn đề bất thường, có tính
chất nghiêm trọng, phức tạp trong lĩnh vực
thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
liên quan trực tiếp tới chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của mình thì có trách nhiệm báo
cáo kịp thời cho cơ quan thanh tra cấp trên

và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền để chỉ đạo, phối hợp xử lý.

Thời gian chốt số liệu, đối tượng
thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo
cáo và thời hạn gửi báo cáo

Thời gian chốt số liệu đối với báo cáo
định kỳ là: Quý I từ ngày 15/12 năm trước
đến ngày 14/3 của năm báo cáo; Quý II,
Quý III, Quý IV từ ngày 15 của tháng cuối
quý trước đến ngày 14 của tháng cuối quý
báo cáo. Báo cáo 6 tháng từ ngày 15/12
năm trước đến ngày 14/6 của năm báo
cáo. Báo cáo 9 tháng từ ngày 15/12 năm
trước đến ngày 14/9 của năm báo cáo. Báo
cáo hằng năm từ ngày 15/12 năm trước
đến ngày 14/12 của năm báo cáo. Đối với
báo cáo chuyên đề, đột xuất, thời gian chốt
số liệu theo yêu cầu bằng văn bản của
Thanh tra Chính phủ.

Đối tượng thực hiện báo cáo, cơ quan
nhận báo cáo, thời hạn gửi báo cáo

Đối với báo cáo định kỳ: Ủy ban nhân
dân cấp xã, cơ quan chuyên môn thuộc ủy
ban nhân dân cấp huyện và tổ chức, cá
nhân có liên quan trong phạm vi địa bàn
quản lý của cấp huyện gửi báo cáo ủy ban
nhân dân cấp huyện chậm nhất vào ngày
16 của tháng cuối thuộc kỳ báo cáo; ủy ban
nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn
thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức,
cá nhân có liên quan trong phạm vi địa bàn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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quản lý của cấp tỉnh gửi báo cáo ủy ban
nhân dân cấp tỉnh chậm nhất vào ngày 18
của tháng cuối thuộc kỳ báo cáo; ủy ban
nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, duyệt, gửi báo
cáo Thanh tra Chính phủ chậm nhất vào
ngày 20 của tháng cuối thuộc kỳ báo cáo.

Cơ quan trung ương được tổ chức theo
ngành dọc đặt tại cấp huyện gửi báo cáo
cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt
tại cấp tỉnh chậm nhất vào ngày 15 của
tháng cuối thuộc kỳ báo cáo. Cơ quan trung
ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại
cấp tỉnh tổng hợp, duyệt, gửi báo cáo cơ
quan được tổ chức theo ngành dọc cấp
trung ương chậm nhất vào ngày 16 của
tháng cuối thuộc kỳ báo cáo. Cơ quan, đơn
vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tổng
hợp, duyệt, gửi báo cáo bộ, cơ quan ngang
bộ chậm nhất vào ngày 18 của tháng cuối
quý thuộc kỳ báo cáo. Bộ, cơ quan ngang
bộ tổng hợp, duyệt, gửi báo cáo Thanh tra
Chính phủ chậm nhất vào ngày 20 của
tháng cuối thuộc kỳ báo cáo. Cơ quan được
tổ chức theo ngành dọc đặt tại cấp tỉnh,
cấp huyện đồng thời gửi báo cáo đến cơ
quan thanh tra và cơ quan quản lý nhà
nước cùng cấp để phục vụ quản lý. Cơ quan
thanh tra và cơ quan quản lý nhà nước
cùng cấp không tổng hợp nội dung báo cáo
này vào báo cáo của mình.

Trong trường hợp cần thiết, bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương quy định về thời hạn gửi báo cáo
cho từng cấp theo thẩm quyền quản lý
nhưng đảm bảo thời hạn gửi báo cáo về
Thanh tra Chính phủ chậm nhất vào ngày
20 của tháng cuối thuộc kỳ báo cáo. 

Đối với báo cáo chuyên đề, đột xuất,
đối tượng thực hiện báo cáo, thời hạn gửi
báo cáo được thực hiện theo yêu cầu của
Thanh tra Chính phủ.

Hình thức báo cáo, phương thức gửi
báo cáo

Báo cáo được thể hiện bằng văn bản
giấy hoặc văn bản điện tử, có chữ ký của

thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và
được đóng dấu theo quy định. Trường hợp
thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ủy
quyền cho thủ trưởng cơ quan thanh tra
cùng cấp ký báo cáo thì thực hiện theo quy
định về ký thừa ủy quyền. Báo cáo được
gửi tới cơ quan nhận báo cáo bằng hệ
thống văn bản điện tử trong cơ quan hành
chính nhà nước hoặc một số phương thức
sau: Gửi qua phần mềm hệ thống thông tin
báo cáo của Thanh tra Chính phủ; qua thư
điện tử của cơ quan hành chính nhà nước;
gửi trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính hoặc
qua Fax.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong
thực hiện chế độ báo cáo

Đây chính là nội dung mới, nổi bật của
Thông tư 02, góp phần đổi mới cách làm,
loại bỏ các nội dung báo cáo trùng lặp,
giảm thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí,
đồng thời tăng cường chất lượng tham mưu
tổng hợp, thúc đẩy hoạt động phân tích dữ
liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành,
phù hợp với xu thế chuyển đổi số, phát triển
Chính phủ số.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ xây
dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin
báo cáo về các lĩnh vực quản lý nhà nước
của mình; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, công

nghệ, an toàn, an ninh thông tin phục vụ

xây dựng, vận hành hệ thống thông tin báo

cáo, chia sẻ dữ liệu theo các quy định của

pháp luật. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ

quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ

chức thực hiện có hiệu quả hệ thống thông

tin báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,

chống tham nhũng khi Thanh tra Chính phủ

triển khai.

Kể từ khi có hiệu lực (ngày

10/5/2021), Thông tư 02 chính thức thay

thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày

10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy

định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống

tham nhũng./.

Tài liệu tham khảo: 

1. Thông tư số 02/2021/TT-TTCP quy định chế

độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

do Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 22/03/2021; 

2. Thông tư số 03/2013/TT-TTCP quy định chế

độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại,

tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra

Chính phủ ban hành ngày 10/06/2013.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công
tác là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

Thông tư 03 có hiệu lực thi hành kể từ ngày
20/11/2021.Thông tư số10/2014/TT-TTCP ngày
24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ quy
định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh
tra của công chức trong các cơ quan thanh
tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi hết
hiệu lực.

* Năm 2022, biên chế công chức
trong các cơ quan, tổ chức hành chính
nhà nước là 247.722 biên chế

Ngày 22/9/2021, Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết
định số 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế
công chức hưởng lương từ ngân sách nhà
nước của các cơ quan hành chính nhà nước
và biên chế của các hội có tính chất đặc
thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm
2022.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ, tổng biên chế công chức năm 2022
của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà
nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở
nước ngoài (không bao gồm biên chế của
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ,
công chức cấp xã), biên chế của các hội có

tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi
cả nước và biên chế công chức dự phòng
là 256.685 biên chế. Cụ thể: Biên chế công
chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính
nhà nước: 247.722 biên chế (trong đó: Các
cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
thành lập mà không phải là đơn vị sự
nghiệp công lập: 106.890 biên chế; các cơ
quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan
của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, cấp huyện: 140.832 biên chế);
các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước
ngoài: 1.068 biên chế; tổng biên chế của
các hội có tính chất đặc thù hoạt động
trong phạm vi cả nước: 686 biên chế; biên
chế công chức để chuyển công chức
phường tại các phường không tổ chức hội
đồng nhân dân thành công chức quận ở
thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh
và thành phố Đà Nẵng: 7.035 biên chế;
biên chế công chức dự phòng: 174 biên
chế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ
trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên
chế công chức đối với từng bộ, cơ quan

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
* Danh mục và thời hạn định kỳ

chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra
Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh
vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham
nhũng tại chính quyền địa phương

Ngày 30/9/2021, Thanh tra Chính phủ
ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP
(Thông tư 03) quy định chi tiết danh mục
và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công
tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công
tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống
tham nhũng tại chính quyền địa phương.
Thông tư 03 áp dụng đối với Thanh tra
Chính phủ và các đơn vị trực thuộc Thanh
tra Chính phủ; thanh tra cấp tỉnh, cấp
huyện; thanh tra sở và ban tiếp công dân
cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đó, danh mục định kỳ chuyển đổi
vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ bao
gồm: Vị trí làm công tác thanh tra; vị trí làm
công tác tiếp công dân; vị trí làm công tác
giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí làm công
tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm
công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau
thanh tra và vị trí làm công tác khác được
quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số
59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng,
chống tham nhũng (như: Quản lý ngân
sách, tài sản trong cơ quan, đơn vị; trực
tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc).

Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí
công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng,
chống tham nhũng tại chính quyền địa
phương bao gồm: Vị trí làm công tác thanh
tra; vị trí làm công tác tiếp công dân; vị trí
làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;
vị trí làm công tác phòng, chống tham
nhũng; vị trí làm công tác giám sát, thẩm
định và xử lý sau thanh tra.

Chuyển đổi vị trí công tác nhằm hạn chế và loại bỏ những tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình làm việc.
Ảnh minh họa: nguồn internet
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ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ
chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
thành lập mà không phải là đơn vị sự
nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương trong tổng số biên chế
công chức quy định tại khoản 1, khoản 4
Điều 1 Quyết định này. Đồng thời, giao biên
chế công chức làm việc ở nước ngoài đối
với từng bộ, cơ quan ngang bộ trong tổng
số biên chế công chức quy định tại khoản
2 Điều 1 Quyết định này. Giao biên chế đối
với từng hội có tính chất đặc thù hoạt động
trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế
quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định
này.

Các bộ, ngành và địa phương hoàn
thiện đề án vị trí việc làm và bố trí, sắp xếp
biên chế công chức theo vị trí việc làm
trong tổng biên chế được giao và thực hiện
tinh giản biên chế theo quy định.

Riêng Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố
Đà Nẵng báo cáo hội đồng nhân dân cùng
cấp để điều chỉnh giảm biên chế công chức
phường tương ứng với số biên chế công
chức chuyển thành công chức quận.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể
từ ngày ký.

* Bảo vệ việc làm của người tố cáo
là người làm việc theo hợp đồng lao
động

Ngày 07/9/2021, Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội ban hành
Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH (Thông
tư 09) sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH (Thông
tư 08) ngày 15/10/2020 hướng dẫn về bảo
vệ việc làm của người tố cáo là người làm
việc theo hợp đồng lao động. Cụ thể:

Thông tư 09 sửa đổi Điều 4 Thông tư
08 về trình tự, thủ tục bảo vệ người tố cáo.
Trước đó, Điều 4 Thông tư 08 chỉ quy định
về văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo
vệ việc làm của người tố cáo. Tuy nhiên,
theo quy định mới, trình tự, thủ tục bảo vệ
người tố cáo sẽ thực hiện theo quy định tại
Mục 2, Chương VI Luật Tố cáo (bao gồm:
Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ (Điều
50); xem xét, quyết định bảo vệ người tố
cáo (Điều 51); quyết định áp dụng biện

pháp bảo vệ (Điều 52); trách nhiệm của cơ
quan, tổ chức, cá nhân (Điều 53); thay đổi,
bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện pháp
bảo vệ (Điều 54); hồ sơ áp dụng biện pháp
bảo vệ (Điều 55)).

Về trách nhiệm của tổ chức đại diện
người lao động, trước đây theo quy định của
Thông tư 08, tổ chức đại diện người lao
động tại cơ sở giám sát người sử dụng lao
động trong việc chấp hành các biện pháp
bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ theo
yêu cầu, đề nghị của cơ quan quyết định
áp dụng biện pháp bảo vệ. Trường hợp
người sử dụng lao động không chấp hành
biện pháp bảo vệ việc làm cho người được
bảo vệ thì ban chấp hành công đoàn cơ sở
hoặc tổ chức đại diện hợp pháp khác của
người lao động tại cơ sở phải có ý kiến bằng
văn bản với người sử dụng lao động, đồng
thời báo cáo ngay sự việc với cơ quan ra
quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ và
công đoàn cấp trên trực tiếp hoặc tổ chức
đại diện hợp pháp cấp trên trực tiếp của
người lao động (nếu có) để kịp thời xử lý và
có biện pháp bảo vệ việc làm cho người
được bảo vệ.

Quy định này được sửa đổi theo Thông
tư 09 như sau: “Đối với trường hợp người
sử dụng lao động không chấp hành biện
pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo
vệ thì ban chấp hành công đoàn cơ sở
hoặc ban lãnh đạo của tổ chức của người
lao động tại doanh nghiệp mà người lao
động đó là thành viên phải có ý kiến bằng
văn bản với người sử dụng lao động, đồng

thời báo ngay sự việc với cơ quan ra quyết
định áp dụng biện pháp bảo vệ và báo cáo
tổ chức đại diện cấp trên trực tiếp của
người lao động (nếu có) để kịp thời xử lý
và có biện pháp bảo vệ việc làm cho người
được bảo vệ”.

Thông tư 09 cũng đồng thời bãi bỏ Điều
5, Điều 6 Thông tư 08 quy định về việc
quyết định thay đổi, bổ sung và chấm dứt
việc áp dụng biện pháp bảo vệ; trách
nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp.

Thông tư 09 có hiệu lực kể từ ngày
01/11/2021./.

Năm 2022, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 247.722 biên chế.
Ảnh minh họa

Thông tư 08 quy định về trình tự, thủ
tục bảo vệ việc làm của người tố cáo là
người làm việc theo hợp đồng lao động,
thân nhân của người tố cáo bao gồm: Vợ,
chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi,
con đẻ, con nuôi của người tố cáo là
người làm việc theo hợp đồng lao động;
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá
nhân trong việc bảo vệ việc làm của
người được bảo vệ.

Thông tư 08 áp dụng đối với người
được bảo vệ; cơ quan, tổ chức, cá nhân
có hành vi bị tố cáo; người giải quyết tố
cáo và cơ quan có thẩm quyền áp dụng
biện pháp bảo vệ việc làm và các cơ
quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan
trong việc bảo vệ việc làm của người
được bảo vệ.

Đỗ Quyên
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N
ạn tham nhũng ở cấp
nguyên thủ quốc gia
không phải là vấn đề
hiếm gặp, nhưng liên
tiếp nhiều đời nguyên
thủ của một quốc gia có

hành vi tham nhũng thì rất hãn hữu và điều
đó đã diễn ra tại Peru. Dưới đây là những tìm
hiểu, phân tích, chứng minh, đánh giá sự
tham nhũng tiếp nối sáu đời Tổng thống Peru
suốt hơn ba thập niên qua và một số giải
pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại
Peru hiện nay.

Địa vị của Tổng thống Peru

Chức năng, hoạt động của Tổng thống
Peru rất rộng và có thực quyền vì vừa đứng
đầu, đại diện cho Nhà nước, cho dân tộc, lại
vừa lãnh đạo ngành hành pháp - ngành
quyền lực thiết yếu. Điều 118 Hiến pháp Peru
hiện hành liệt kê tới 24 nhóm chức năng và
quyền hạn của Tổng thống: Thực thi và yêu
cầu sự hoàn chỉnh của Hiến pháp, các hiệp
ước, các luật và những quy định hợp pháp
khác; đại diện cho Nhà nước trong quan hệ
đối nội và đối ngoại; chỉ đạo trực tiếp hoạt
động chung của Chính phủ; kêu gọi, triệu tập
các cuộc bầu cử tổng thống, nghị sĩ, thị
trưởng và những quan chức khác; triệu tập
phiên họp lập pháp bất thường của Quốc hội;
chỉ đạo chính sách đối ngoại và xây dựng, ký

kết các hiệp ước; bổ nhiệm những đại sứ và
bộ trưởng; điều chỉnh thuế quan; ban lệnh ân
xá; điều hành quốc phòng và tổ chức, phân
bổ, điều động các lực lượng vũ trang; tuyên
chiến và tuyên hòa; ban hành, thực thi những
kế hoạch và biện pháp khẩn cấp...

Việc thực hiện những thẩm quyền và
công việc hành pháp được giao cho Hội đồng
các bộ trưởng - gọi là Nội các, mỗi bộ trưởng
đảm trách một lĩnh vực riêng. Tổng thống điều
hành Nội các, triệu tập và tham dự những
phiên họp. Chủ tịch Nội các là Thủ tướng do
Tổng thống bổ nhiệm và cách chức (nếu cần
thiết). Thủ tướng có thể mang hàm bộ trưởng,
nhưng không phụ trách một lĩnh vực riêng
nào. Thủ tướng thực thi những nhiệm vụ cơ
bản: Là người phát ngôn được ủy quyền trước
Chính phủ, sau Tổng thống; bố trí, sắp xếp
nhiệm vụ, công việc cho những bộ trưởng
khác; ban hành những văn bản, quy định
hành pháp cần thiết và đã được ghi rõ trong
các luật liên quan.

Tham nhũng trong sáu đời Tổng thống
Peru

Tổng thống Alan Garcia

Alan Garcia (1949-2019) làm Tổng
thống Peru hai nhiệm kỳ tách biệt: 1985-
1990 và 2006-2011. Ông là tiến sĩ luật,
thành viên chủ chốt của Đảng trung tả
Aprista Peru (PAP), có khả năng hùng biện

xuất sắc. Năm 1985, ông đắc cử Tổng thống
khi mới 36 tuổi (trẻ nhất trong số các tổng
thống trên thế giới khi đó). Với nhiều cải cách
kinh tế - xã hội phù hợp, trong hai năm đầu
cầm quyền, tỷ lệ dân chúng ủng hộ ông luôn
trên 75%. Nhưng tỷ lệ này dần giảm từ ngày
28/7/1987, khi ông bất ngờ quốc hữu hóa các
ngân hàng lớn và công kích khu vực kinh tế
tư nhân. Khủng hoảng và suy thoái kinh tế
tiếp theo ở Peru trở nên trầm trọng khiến
người dân quay sang ủng hộ phe đối lập. Năm
2006, ông đắc cử tổng thống một lần nữa,
nhưng với tỷ lệ phiếu không cao (khoảng
53%).

Liên quan đến hành vi tham nhũng, báo
chí Peru đưa tin, vào tháng 5/2012 (sau khi
mãn nhiệm Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai - 10
tháng), Garcia được trả 100.000 USD cho bài
phát biểu trước các nhà lãnh đạo doanh
nghiệp Brazil ở Sao Paulo (Brazil) - khoản tiền
mà sau đó bị giới truyền thông và các công
tố viên nghi là tiền lại quả từ Tập đoàn xây
dựng Odebrecht của Brazil. Năm 2016 và
2017, nhiều cựu thủ tướng và cựu bộ trưởng
thời Tổng thống Garcia cầm quyền bị bắt vì
tham nhũng, một số người đã khai nhận có
liên quan đến Garcia. Tháng 11/2018, ông bị
Tòa án cấm rời khỏi Peru. Garcia đến Đại sứ
quán Uruguay xin tỵ nạn, nhưng bị từ chối.
Tháng 4/2019, chính quyền phát lệnh bắt giữ

TS. Nguyễn Anh Hùng                                                                                 
Viện Nghiên cứu Châu Mỹ
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Garcia do liên quan đến hành vi hối lộ mà Thư
ký Tổng thống của ông đã nhận từ Odebrecht.
Ngày 17/4/2019, lúc cảnh sát đến bắt,
Garcia xin vào phòng riêng và rút súng tự sát
sau khi để lại thư tuyệt mệnh khẳng định
mình không tham nhũng.

Tổng thống Alberto Fujimori
Alberto Fujimori sinh năm 1938, quê gốc

Nhật Bản, làm Tổng thống Peru suốt hơn hai
nhiệm kỳ liên tục. Đắc cử Tổng thống tháng
6/1990, Fujimori đã tiến hành những cải cách
chính trị - xã hội mạnh mẽ và triệt để, kiên
quyết đấu tranh chống buôn lậu, ma túy; chế
áp và làm tan vỡ các tổ chức, phong trào du
kích vũ trang; thực hiện nhiều chương trình
phúc lợi xã hội và thu hút đầu tư nước ngoài.
Tháng 6/1995, ông đắc cử nhiệm kỳ Tổng
thống thứ hai, đưa Peru từ đất nước ngập
trong khủng hoảng, bạo lực, ma túy và nội
chiến kéo dài vào thời kỳ ổn định sâu rộng,
phát triển nhanh với nền kinh tế tăng trưởng
theo nhịp độ cao nhiều năm liền. Tháng
12/1999, Quốc hội thông qua Luật mới, cho
phép Tổng thống có thể được tái cử nhiều lần.
Fujimori ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba và tái
đắc cử tháng 5/2000.

Năm 2000, biến động chính trị, khủng
hoảng kèm bạo lực tái diễn ở Peru. Fujimori
vẫn được đông đảo người dân ủng hộ, nhưng
bị phe đối lập tố cáo vi phạm nhân quyền và
tham nhũng. Ngày 20/11/2000, từ Nhật Bản,
Tổng thống Fujimori bất ngờ fax đơn về Quốc
hội Peru để xin từ chức và cương vị Tổng
thống của ông chính thức kết thúc 2 ngày sau
đó. Ông phải sống lưu vong vì bị Quốc hội
luận tội, phát lệnh truy nã. Tháng 9/2007, ông
bị dẫn độ về Peru và tháng 4/2009 bị kết án
tổng cộng 25 năm tù cho nhiều tội. Tháng
12/2017, Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski
ân xá cho Fujimori (lúc này đã 79 tuổi), nhưng
tháng 2/2019, Tòa án Tối cao Peru đã bác bỏ
quyết định ân xá này và Fujimori phải trở lại
nhà tù.

Liên quan đến những cáo buộc về tham
nhũng, tháng 7/2009, Fujimori bị tòa kết án
7,5 năm tù về tội tham ô khi ông thừa nhận
đã rút 15 triệu USD từ kho bạc Peru cho Cục
trưởng Tình báo Vladimiro Montesinos để
phục vụ mục đích riêng khi đương chức.
Tháng 9/2009, Fujimori bị kết tội tiếp trong
lần xét xử thứ tư về tội hối lộ và bị phạt thêm
6 năm tù. 

Tổng thống Alejandro Toledo

Alejandro Toledo sinh năm 1946, là
người da đỏ bản địa, Tổng thống Peru nhiệm
kỳ 2001-2006. Vào giữa năm 2001, ông
giành chiến thắng khá vất vả tại vòng hai với
53,1% số phiếu bầu. Dưới thời Toledo cầm
quyền, bắt đầu bùng nổ kinh tế vĩ mô của đất
nước, thúc đẩy đầu tư nước ngoài, ký kết các
hiệp định thương mại tự do, thực hiện nhiều
dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng và phát triển
con người.

Đối với các cáo buộc về tham nhũng,
theo lời khai của nhiều nhân chứng, Toledo
khi đương chức đã nhận 20 triệu USD của
Tập đoàn xây dựng Odebrecht nhằm tạo điều
kiện thắng thầu các công trình công cộng ở
Peru. Tháng 2/2019, cơ quan Công tố Peru
thông báo doanh nhân người Peru gốc Israel,
Yossi Maiman, thừa nhận đã giúp Toledo
nhận các khoản tiền hối lộ và sau đó thực
hiện việc rửa tiền thông qua các “thiên đường
thuế”. Ngày 16/7/2019, Toledo bị bắt tại Hoa
Kỳ rồi dẫn độ về Peru tạm giam. Ngày
19/3/2020, ông được tại ngoại, nhưng cấm
xuất cảnh, chờ kết quả của các cuộc điều tra
đang tiếp tục và những phán quyết cuối cùng
của Tòa án.

Tổng thống Ollanta Humala

Ollanta Humala sinh năm 1962, làm
Tổng thống Peru nhiệm kỳ 2011-2016. Là
người bản địa và sĩ quan quân đội, thành viên
Đảng Cực tả Chủ nghĩa dân tộc Peru (PNP),
ông trở thành Tổng thống Peru sau khi chiến
thắng sít sao (50,1%-49,9% số phiếu) đối
thủ Keiko Fujimori (con gái của cựu Tổng
thống Alberto Fujimori) trong cuộc bầu cử
Tổng thống tháng 6/2011. Ông không nhận
được sự ủng hộ lớn trong nhiệm kỳ của mình
do cùng vợ dính dáng đến tham nhũng và bị
những nhà bảo vệ môi trường chỉ trích vì
không quản lý chặt chẽ các công ty khai thác
tài nguyên như đã hứa lúc tranh cử.

Tháng 7/2017, Humala và vợ bị bắt
giam trong vụ bê bối Odebrecht (do cáo buộc
đã phạm cả tội nhận hối lộ lẫn đưa hối lộ khi
đương chức Tổng thống). Sau đó được tại
ngoại. Nhưng đến tháng 1/2019, các công tố
viên Peru tuyên bố họ có đủ bằng chứng buộc
tội Humala cùng vợ đã nhận hối lộ, rửa tiền
từ Tập đoàn xây dựng Odebrecht và chính
quyền Venezuela.

Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski 
Pedro Pablo Kuczynski sinh năm 1938,

làm Tổng thống Peru non nửa nhiệm kỳ: Từ
giữa năm 2016 đến đầu năm 2018. Ông là
thạc sĩ chính sách công, nhà kinh tế, nhà
quản lý, thành viên lãnh đạo Đảng Trung hữu
Người Peru vì Sự thay đổi (PPK), ông chật vật
chiến thắng tại vòng hai cuộc bầu cử Tổng
thống Peru tháng 6/2016 với 51,1% số phiếu
bầu. Đặt ra nhiều ưu tiên cho phát triển Peru,
nhưng chính quyền của ông chưa thực hiện
được bao nhiêu thì ngày 21/3/2018, Kuczynski
phải từ chức Tổng thống do các video cáo
buộc ông mua phiếu trong đợt sắp bị Quốc
hội luận tội lần thứ hai.

Ngày 15/12/2017, Kuczynski bị Quốc
hội (do phe đối lập chiếm đa số) khởi xướng
thủ tục luận tội vì cho rằng ông nói dối về việc
nhận các khoản thanh toán từ một công ty
con của Odebrecht vào năm 2004 - 2005 (khi
ông chưa làm Tổng thống). Tuy nhiên, ngày
21/12/2017, bản luận tội bị vô hiệu vì không
đủ số phiếu ủng hộ cần thiết. Quốc hội chuẩn
bị luận tội lần thứ hai ngày 22/3/2018 thì
Kuczynski từ chức. Ngày 24/3/2018, Tòa án
cấm Kuczynski xuất cảnh trong vòng 18
tháng để thực hiện việc làm rõ khoản tiền
782.000 USD mà Công ty tư vấn Westfield
Capital của ông đã nhận từ Odebrecht từ thập
niên trước, đồng thời cũng cho khám xét 2
ngôi nhà của ông tại Thủ đô Lima trong cuộc
điều tra rửa tiền.

Tổng thống Martin Vizcarra
Martin Vizcarra sinh năm 1963, làm

Tổng thống Peru già nửa nhiệm kỳ: Từ đầu
năm 2018 đến cuối năm 2020. Ông là kỹ sư
và chính khách độc lập, làm Phó Tổng thống
thứ nhất dưới thời Kuczynski và trở thành
Tổng thống từ ngày 23/3/2018, ngay sau khi
Kuczynski từ chức. Ông rất được người dân
ủng hộ do có những cải cách mạnh mẽ,
nghiêm túc, triệt để, nhưng bị đa số đại biểu
trong Quốc hội chống đối, nên cơ quan này
đã bị giải tán vào ngày 30/9/2019 và thay thế
bằng Quốc hội mới được bầu ngày
26/1/2020. Quốc hội mới lại họp luận tội,
tuyên bố Vizcarra “không đủ năng lực đạo
đức” và cách chức ông vào ngày 9/11/2020,
đưa Manuel Merino lên kế vị. Nhưng Merino
chỉ làm Tổng thống được 6 ngày, phải xin từ
chức trước các cuộc biểu tình phản đối. Quốc
hội phải họp khẩn, bầu Francisco Sagasti
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thay thế (lập nên kỷ lục chính trường thế giới:
Tại Peru, một tuần có tới 3 tổng thống).

Về hành vi tham nhũng, Vizcarra là Tổng
thống đưa ra và thực hiện những chính sách
chống tham nhũng quyết liệt nhất, nhưng trớ
trêu thay, bản thân ông cũng không tránh
được tệ nạn này trước lúc làm Tổng thống.
Ngày 13/11/2020, Tòa án phát lệnh cấm
Vizcarra xuất cảnh trong vòng 18 tháng và
phải tuân thủ điều tra những cáo buộc ông
đã nhận hối lộ 600.000 USD để cho phép
một công ty thắng thầu công trình công cộng
năm 2014 - khi ông làm Thống đốc vùng
Moquegua.

Một số giải pháp PCTN của Peru

Một là, ưu tiên phát triển lập pháp
PCTN. Hệ thống pháp luật PCTN của Peru còn
manh mún, tản mạn, nên ưu tiên hàng đầu
được đưa ra là phải tăng cường quyền lập
pháp trong PCTN. Công việc đó được trao cho
Quốc hội Peru - một cơ quan lập pháp đơn
viện với 130 nghị sĩ thành viên, có chức năng
đề xuất, soạn thảo, thông qua, ban hành văn
bản pháp luật, trong đó có các luật về PCTN.
Tuy nhiên, thực tế trớ trêu đã gây cản trở
nghiêm trọng tới ưu tiên này, khi mà hiện nay
có đến hơn nửa thành viên của Quốc hội Peru
(68 trong số 130 nghị sĩ) dính dáng đến tham
nhũng(*). Một Quốc hội như vậy không dễ gì
có thể nhanh chóng và hiệu quả đề xuất,
soạn thảo, thông qua, ban hành nhiều luật lệ
PCTN được. Bằng các cuộc bầu cử trong sạch
và sự thanh lọc của các cơ quan tư pháp,
người ta hy vọng sẽ chọn lựa được những nghị
sĩ trung thực, liêm chính ngày càng nhiều hơn
để Quốc hội Peru dần trở thành cơ quan đi
đầu trong công cuộc PCTN.

Hai là, PCTN bằng cải cách phương
thức thiết lập các cơ quan chính quyền.
Ngày 9/12/2018, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế
PCTN, chính quyền Peru đã tổ chức cuộc
trưng cầu ý dân với 4 vấn đề được đưa ra
trước cử tri: (1) Cho phép công dân được bầu
nên thẩm phán - những người vốn được lựa
chọn, chỉ định bởi Hội đồng Tư pháp Quốc gia
và chính các thành viên mới với nhiệm kỳ 5
năm của Hội đồng này; (2) Tăng cường minh
bạch tài chính trong hoạt động chính trị, ngăn
cấm các đảng phái nhận các khoản tài trợ,
đóng góp từ những kẻ phạm tội và từ những
nguồn bất hợp pháp, ẩn danh khác; (3)
Không cho Tổng thống và các thành viên cơ

quan lập pháp được tái tranh cử liên tiếp -
họ chỉ được tái tranh cử sau khi ngưng nghỉ
tối thiểu 01 nhiệm kỳ; (4) Thành lập Thượng
viện trong Quốc hội để cân bằng, hài hòa hơn
- đưa Quốc hội Peru từ đơn viện thành lưỡng
viện (Thượng viện và Hạ viện). Kết quả là cử
tri Peru đã ủng hộ với tỷ lệ cao cho ba vấn đề
đầu tiên, nhưng không ủng hộ cho vấn đề thứ
tư.

Ba là, đưa PCTN vào chương trình
giảng dạy tại các trường đại học. Nhiều nước
trên thế giới đã đưa vấn đề PCTN vào chương
trình giảng dạy tại các trường trung học và
đại học. Peru cũng tiếp nhập xu hướng này
với thực nghiệm đầu tiên là khóa học PCTN
cho 11 trường đại học. Ngày 20/8/2019,
chính quyền liên kết với Hội đồng Giám mục
Peru mở tại các trường đại học này chương
trình học online về PCTN, tiếp đó mỗi trường
sẽ đưa vào và phát triển giảng dạy theo cơ
chế riêng của mình. Khóa học do ông Miguel
Cabrejos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru
chủ trì và giảng dạy. Các sinh viên được giới
thiệu, tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề tham
nhũng trong hoạt động công và tư, hậu quả
của tham nhũng, phương thức PCTN... Những
phân tích, chứng minh trong giảng dạy có sử
dụng dữ liệu từ các vụ việc tham nhũng điển
hình xảy ra tại Peru trong 30 năm qua.

Bốn là, sử dụng công nghệ blockchain
trong PCTN. Từ đầu năm 2019, chính quyền
Peru đã tiến hành hợp tác với Công ty khởi
nghiệp blockchain Stamp.io để xây dựng một
hệ thống mua sắm hợp đồng hoàn toàn minh
bạch. Toàn bộ quy trình được số hóa trên một
sổ cái bất biến để không có bất cứ nghi ngờ
gì về tính chính xác. Kế hoạch này dựa trên
LAC-chain, một hệ sinh thái blockchain đa
quốc gia do Ngân hàng Phát triển liên châu
Mỹ (IDB, nguồn tài chính đa phương ở khu
vực Mỹ Latinh) thúc đẩy. Thực tế, một yếu tố
quan trọng trong việc giảm tham nhũng là tạo
ra sự minh bạch và khả năng truy xuất nguồn
gốc. Dùng công nghệ blockchain có thể làm
giảm bớt việc gian lận và giả mạo nội bộ ở
một mức độ nhất định. Kết quả cuối cùng,
cũng là mục đích mà cả chính quyền Peru lẫn
Stamp.io hướng đến là tạo được một hệ thống
hoàn chỉnh xác minh những hợp đồng Chính
phủ miễn nhiễm với thao túng dữ liệu.

Năm là, phối kết hợp nhiều giải pháp
PCTN. Đầu năm 2020, Tổng thống Peru, Martin
Vizcarra khẳng định chính sách chống tham

nhũng chỉ thành công khi phải thực hiện đồng
bộ và phối kết hợp nhiều giải pháp. Hệ thống
cơ chế và giải pháp ông đưa ra gồm: Cấm các
chính trị gia từng bị kết án tham nhũng ra tranh
cử; kiểm soát chặt chẽ việc tài trợ trong những
chiến dịch bầu cử; trao quyền lực rộng lớn hơn
cho cơ quan tư pháp để có thể tước quyền
miễn trừ truy tố đối với các thành viên lập pháp
bị nghi ngờ tham nhũng; tăng cường sự tham
gia của những công dân bình thường vào hoạt
động và điều hành đảng phái chính trị; thúc
đẩy bình đẳng giới...

Trước thực trạng tham nhũng phổ biến
trong hệ thống chính quyền Peru - nhất là ở
cấp trung ương mà đứng đầu là Tổng thống,
những chương trình, kế hoạch, chính sách
PCTN trên được đưa ra và thực thi trong
những năm gần đây được xem là biện pháp
hữu hiệu giúp quốc gia này từng bước đạt đến
những mục tiêu về PCTN./.
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