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V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến 

Luật phòng, chống tham nhũng trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2519/KH-UBND-TTra ngày 03/4/2019 của 

UBND thành phố Nha Trang về việc Triển khai thi hành Luật phòng, chồng 

tham nhũng năm 2018 trên địa bàn thành phố Nha Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do phòng 

Văn hóa và Thông tin biên tập. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện tuyên truyền trên Đài Truyền 

thanh theo quy định Đài Truyền thanh cơ sở của địa phương.  

3. Cập nhật đầy đủ thông tin phát thanh vào Sổ nhật ký của Đài Truyền 

thanh hàng tuần để lưu hồ sơ và phục vụ công tác kiểm tra. Thời gian từ ngày 

08/4/2019 đến ngày 08/5/2019. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 

- UBND TP (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Phó Trưởng phòng (Tr);             

- Lưu: VT, Vy.   
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005  

(kèm theo Công văn số 454/VHTT-PT ngày 08 tháng 4 năm 2019) 
 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố! 

 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và từng bước 

ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần 

giữ vững ổn định chính trị-xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy 

kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố xin trích đọc một số Điều của Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2005 như sau:  

Điều 3. Các hành vi tham nhũng 

1. Tham ô tài sản. 

2. Nhận hối lộ. 

3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

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

5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. 

7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi. 

8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn 

để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi. 

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ 

lợi. 

10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi. 

11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp 

luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm 

toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. 

Điều 4. Nguyên tắc xử lý tham nhũng 

1. Mọi hành vi tham nhũng đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp 

thời, nghiêm minh. 

2. Người có hành vi tham nhũng ở bất kỳ cương vị, chức vụ nào phải bị xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

3. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, tịch thu; người có hành vi tham nhũng 

gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 

4. Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, 

tích cực hạn chế thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra, tự giác nộp 

lại tài sản tham nhũng thì có thể được xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật, giảm 



nhẹ hình phạt hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 

luật. 

5. Việc xử lý tham nhũng phải được thực hiện công khai theo quy định của pháp 

luật. 

6. Người có hành vi tham nhũng đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác vẫn 

phải bị xử lý về hành vi tham nhũng do mình đã thực hiện. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng 

Công dân có quyền phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; có nghĩa vụ hợp tác, 

giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý 

người có hành vi tham nhũng. 

Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Các hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này. 

2. Đe doạ, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp 

thông tin về hành vi tham nhũng. 

3. Lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu cáo, vu khống cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân khác. 

Điều 15. Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước 

1. Các cấp ngân sách, đơn vị dự toán ngân sách phải công khai chi tiết số liệu dự 

toán và quyết toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê 

chuẩn, kể cả khoản ngân sách bổ sung. 

2. Đơn vị dự toán ngân sách có nguồn thu và các khoản chi từ các khoản đóng 

góp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật phải công khai mục đích 

huy động, kết quả huy động và hiệu quả việc sử dụng các nguồn huy động. 

3. Tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ phải công khai các nội dung sau 

đây: 

a) Số liệu dự toán, quyết toán; 

b) Khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân (nếu có); 

c) Cơ sở xác định mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

4. Dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước phải 

công khai các nội dung sau đây: 

a) Việc phân bổ vốn đầu tư trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hằng 

năm cho các dự án; 

b) Dự toán ngân sách của dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư được duyệt, mức 

vốn đầu tư của dự án được giao trong dự toán ngân sách năm; 

c) Quyết toán vốn đầu tư của dự án hằng năm; 

d) Quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

5. Quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước phải công khai các nội dung sau đây: 

a) Quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ; 

b) Kế hoạch tài chính hằng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có quan hệ 

với ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền; 

c) Kết quả hoạt động của quỹ; 

d) Quyết toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

6. Việc phân bổ, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước cho các dự án, 

chương trình mục tiêu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải 



công khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan và nhân dân nơi trực tiếp thụ 

hưởng biết. 

Điều 16. Công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng 

góp của nhân dân 

1. Việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng công 

trình, lập quỹ trong phạm vi địa phương phải lấy ý kiến nhân dân và được Hội 

đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định. 

2. Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân quy định tại khoản 

1 Điều này phải được công khai để nhân dân giám sát và phải chịu sự thanh tra, 

kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật. 

3. Nội dung phải công khai bao gồm mục đích huy động, mức đóng góp, việc sử 

dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán. 

4. Công trình cơ sở hạ tầng tại xã, phường, thị trấn sử dụng các khoản đóng góp 

của nhân dân phải công khai các nội dung sau đây: 

a) Nội dung phải công khai quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Dự toán cho từng công trình theo kế hoạch đầu tư được duyệt; 

c) Nguồn vốn đầu tư cho từng công trình; 

d) Kết quả đã huy động của từng đối tượng cụ thể, thời gian huy động; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

e) Tiến độ thi công và kết quả nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình và 

quyết toán công trình. 

5. Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân vì mục đích từ 

thiện, nhân đạo được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 17. Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện 

trợ 

Việc quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 

được thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Luật này. Đối với các khoản viện 

trợ phi chính phủ phải được công khai cho các đối tượng thụ hưởng biết. 

Điều 18. Công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp của Nhà nước 

Doanh nghiệp của Nhà nước có trách nhiệm công khai vốn và tài sản của Nhà 

nước đầu tư vào doanh nghiệp, vốn vay ưu đãi, báo cáo tài chính và kết quả 

kiểm toán, việc trích, lập và sử dụng quỹ của doanh nghiệp, việc tuyển dụng lao 

động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp và nội dung 

khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 21. Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất 

1. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải bảo đảm dân chủ và công khai. 

2. Trong quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, cơ 

quan, tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch đó phải thông báo công 

khai cho nhân dân địa phương nơi được quy hoạch, điều chỉnh biết. 

3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, việc giải phóng mặt bằng, giá đền 

bù khi thu hồi đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê 

duyệt hoặc điều chỉnh phải được công khai. 

4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

quy hoạch chi tiết và việc phân lô đất ở, đối tượng được giao đất làm nhà ở phải 

được công khai. 



Điều 22. Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nhà ở 

1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở và giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải được công khai. 

2. Việc hoá giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đối tượng được hoá giá nhà ở và 

các khoản tiền phải nộp khi hoá giá nhà ở phải được công khai. 

3. Việc bán nhà ở cho người tái định cư, người có thu nhập thấp và những đối 

tượng ưu tiên khác phải được công khai. 

Điều 23. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục 

1. Việc tuyển sinh, thi, kiểm tra, cấp văn bằng, chứng chỉ phải được công khai. 

2. Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục có sử dụng ngân sách, tài sản của 

Nhà nước phải công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, 

việc thu, quản lý, sử dụng học phí, lệ phí tuyển sinh, các khoản thu từ hoạt động 

tư vấn, chuyển giao công nghệ, các khoản hỗ trợ, đầu tư cho giáo dục và các 

khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 27. Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước 

1. Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước phải 

được tiến hành công khai theo quy định của pháp luật. 

2. Văn bản, quyết định sau đây phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác: 

a) Kết luận thanh tra; 

b) Quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tố cáo; 

c) Báo cáo kiểm toán. 

Điều 28. Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trong lĩnh vực nhà, đất, xây 

dựng, đăng ký kinh doanh, xét duyệt dự án, cấp vốn ngân sách nhà nước, tín 

dụng, ngân hàng, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý hộ khẩu, 

thuế, hải quan, bảo hiểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trực tiếp giải 

quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải công khai thủ tục 

hành chính, giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật và đúng yêu cầu hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có quyền đề nghị với cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền giải quyết công việc của mình giải thích rõ những nội dung 

có liên quan. Khi nhận được đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thì cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải kịp thời giải thích công khai. 

3. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải thích chưa 

thoả đáng hoặc cố tình gây khó khăn, phiền hà thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có quyền kiến nghị lên cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân đó. 

Điều 29. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực tư pháp 

Việc thụ lý, điều tra, truy tố, kiểm sát, xét xử, thi hành án phải được công khai 

theo quy định của pháp luật về tố tụng và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

 



Điều 30. Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ 

1. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào cơ 

quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai về số lượng, tiêu chuẩn, hình thức và 

kết quả tuyển dụng. 

2. Việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, 

khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ 

luật, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác phải 

được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm việc. 

 
 

Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn 
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