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2018 trên Đài truyền thanh cơ sở  
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Thực hiện Kế hoạch số 7838/KH-UBND ngày 26/9/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về triển khai thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn 

thành phố Nha Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn tuyên truyền Luật 

Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở như 

sau: 

1. Nội dung: Thực hiện phát thanh tuyên truyền Luật Phòng, chống tham 

nhũng năm 2018 do Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố biên tập. 

          2. Thời gian: Tổ chức phát thanh tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền 

thanh cơ sở 02 ca/ 01 ngày ( trong đó ca buổi sáng phát từ 06 giờ 45 phút đến 07 

giờ, buổi chiều từ 4 giờ 45 phút đến 05 giờ). Thời gian thực hiện từ ngày 

21/11/2019 đến ngày 21/12/2019. 

Báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

trước ngày 25/12/2019 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung 

tuyên truyền trên./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng;              

- Lưu: VT, Trang (05b)   

       TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

     Đinh Văn Cường 
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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 các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 

 (kèm theo Công văn số 1452  /VHTT-TTCS ngày 18 tháng 11  năm 2019) 

 

Kính thưa toàn thể nhân dân. 

Để nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Phòng Văn 

hóa và Thông tin xin trích đọc một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018,  đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIV, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. 

Điều 2. Các hành vi tham nhũng 

1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; 

g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; 

h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; 

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; 

k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi; 

l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, 

công vụ vì vụ lợi; 

m) 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 giám sát, kiểm tra, 

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

2. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, 

quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm: 
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a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ 

chức mình vì vụ lợi. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của Luật này. 

2. Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố 

cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng. 

3. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông 

tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác. 

4. Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc 

phát hiện, xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng quy định tại Mục 2 Chương IX của Luật này. 

Điều 9. Nguyên tắc công khai, minh bạch 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà 

nước, bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy định của pháp luật.  

2. Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp 

thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và 

phù hợp với quy định của pháp luật.  

Điều 10. Nội dung công khai, minh bạch  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch theo quy định của 

pháp luật về các nội dung sau đây: 

a) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi 

ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ 

trong lực lượng vũ trang và công dân; 

b) Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí 

huy động từ các nguồn hợp pháp khác; 

c) Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của 

người có chức vụ, quyền hạn; 

d) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp 

quy định tại các điểm a, b và c khoản này mà theo quy định của pháp luật phải 

công khai, minh bạch.  

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ 
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chức, đơn vị, cá nhân khác ngoài nội dung công khai, minh bạch quy định tại 

khoản 1 Điều này còn phải công khai, minh bạch về thủ tục hành chính. 

Điều 11. Hình thức công khai 

1. Hình thức công khai bao gồm: 

a) Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

c) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; 

d) Phát hành ấn phẩm; 

đ) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 

e) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; 

g) Tổ chức họp báo; 

h) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 

2. Trường hợp luật khác không quy định về hình thức công khai thì người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện một hoặc một số hình thức 

công khai quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này. Người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể lựa chọn thực hiện thêm hình thức công khai 

quy định tại điểm a và điểm h khoản 1 Điều này. 

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm 

tra, đôn đốc và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý 

thực hiện công khai, minh bạch; trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về công 

khai, minh bạch thì phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm 

quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

1. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử, bao 

gồm các chuẩn mực xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp 

với pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, 

đạo đức công vụ.  

2. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được 

làm những việc sau đây: 



 5 

a) Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc; 

b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường 

hợp luật có quy định khác; 

c) Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước 

ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc 

thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết; 

d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư 

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

xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất 

định theo quy định của Chính phủ;  

đ) Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

e) Những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo 

quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và 

luật khác có liên quan. 

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ 

chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp 

đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không 

được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người 

đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con 

kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản 

lý nhà nước. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch 

công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán 

trưởng và người giữ chức danh, chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà 

nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc 

chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của 

vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh 

nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ 

quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp 

hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp. 

Điều 21. Thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị  
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1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc 

hội ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 

ngành, lĩnh vực do mình quản lý. 

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy tắc ứng xử của người có chức 

vụ, quyền hạn trong ngành do mình quản lý. 

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, 

quyền hạn trong bộ máy chính quyền địa phương. 

4. Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ban 

hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong tổ chức mình. 

Điều 22. Tặng quà và nhận quà tặng  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử 

dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục 

đích từ thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần thiết khác theo quy định của 

pháp luật.  

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực 

tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi 

quản lý của mình.  

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 24. Nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển 

đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản 

lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham 

nhũng. Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực 

hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ. 

. 

3. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và 

được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

4. Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán 

bộ, công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức. 
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5. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng đối với 

những người sau đây mà không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 

trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;  

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, 

công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân. 

Điều 25. Vị trí công tác và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi  

1. Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công 

tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp 

tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải 

được chuyển đổi vị trí công tác. 

2. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm 

theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.  

3. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí phải định kỳ chuyển đổi 

công tác mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù so với vị trí 

khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc chuyển đổi vị trí công tác do người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng người có chức vụ, quyền hạn đề nghị 

với cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển đổi. 

4. Chính phủ quy định chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, chính quyền địa phương. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ 

nhiệm Văn phòng Quốc hội, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội quy định chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn thuộc 

thẩm quyền quản lý của mình. 

Điều 26. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 

1. Định kỳ hàng năm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải ban 

hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, 

quyền hạn theo thẩm quyền quản lý cán bộ. 

2. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, trường 

hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí công tác, thời gian thực hiện chuyển đổi, 

quyền, nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức 

thực hiện.  
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Điều 33. Nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

1. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về 

tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy 

định của Luật này.  

2. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, 

giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, 

thủ tục quy định tại Luật này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai 

tài sản, thu nhập. 

Điều 34. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

1. Cán bộ, công chức. 

2. Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên 

nghiệp. 

3. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác 

tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Điều 35. Tài sản, thu nhập phải kê khai  

1. Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: 

a) Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền 

với đất, nhà ở, công trình xây dựng; 

b) Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản 

có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; 

c) Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; 

d) Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai. 

2. Chính phủ quy định mẫu bản kê khai và việc thực hiện kê khai tài sản, thu 

nhập quy định tại Điều này. 

Điều 51. Xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải 

trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực 

1. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài 

sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những 

người ứng cử. 

2. Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ 
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mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, 

thu nhập tăng thêm không trung thực thì không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến. 

3. Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều này mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình 

nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính 

chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, 

hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu được 

quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách 

quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể 

xem xét không kỷ luật.  

4. Quyết định kỷ luật được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người 

bị xử lý kỷ luật làm việc. 

Điều 70. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trong phòng, chống tham nhũng 

1. Chỉ đạo việc thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này. 

2. Gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy 

tắc đạo đức kinh doanh. 

3. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

do mình quản lý, phụ trách theo quy định tại Điều 72 và Điều 73 của Luật này. 

Điều 71. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trong việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang 

vị trí công tác khác 

1. Khi có căn cứ cho rằng người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm 

pháp luật liên quan đến tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, đề nghị người có thẩm quyền quản lý cán bộ đối 

với người có chức vụ, quyền hạn tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển 

sang vị trí công tác khác đối với người có hành vi vi phạm để xác minh, làm rõ 

hành vi tham nhũng nếu xét thấy người đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn 

cho việc xem xét, xử lý. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền 

quản lý cán bộ đối với người có chức vụ, quyền hạn phải xem xét tạm đình chỉ 

công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có chức 

vụ, quyền hạn khi nhận được yêu cầu của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà 



 10 

nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân nếu trong 

quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử có căn cứ cho rằng 

người đó có hành vi tham nhũng. 

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản 

lý cán bộ đối với người có chức vụ, quyền hạn phải hủy bỏ ngay quyết định và 

thông báo công khai về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc tạm 

thời chuyển sang vị trí công tác khác, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của 

người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết 

luận người đó không có hành vi tham nhũng. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ 

công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, 

quyền, lợi ích hợp pháp khác và bồi thường, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp 

của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm 

quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng. 

Điều 72. Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị do mình quản lý, phụ trách 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp 

khi để xảy ra tham nhũng của người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ. 

2. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách 

nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn 

vị do mình được giao trực tiếp phụ trách; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị phải chịu trách nhiệm liên đới. 

Điều 73. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, 

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

1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng quy định tại Điều 72 của 

Luật này thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm liên đới khi để 

xảy ra tham nhũng quy định tại khoản 2 Điều 72 của Luật này thì bị xử lý kỷ luật. 

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

được xem xét loại trừ, miễn, giảm hoặc bị tăng trách nhiệm pháp lý trong các 

trường hợp sau đây: 
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a) Được xem xét loại trừ trách nhiệm trong trường hợp không thể biết hoặc đã 

áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; 

b) Được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm trong trường hợp đã áp dụng 

các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham 

nhũng hoặc đã chủ động, kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý tham nhũng theo 

quy định của pháp luật; 

c) Được xem xét miễn hoặc giảm hình thức kỷ luật nếu chủ động xin từ 

chức trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý, trừ trường hợp bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; 

d) Bị xem xét tăng trách nhiệm trong trường hợp phát hiện hành vi tham 

nhũng mà không áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu 

quả của hành vi tham nhũng hoặc không kịp thời báo cáo, xử lý tham nhũng 

theo quy định của pháp luật. 

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội để xảy ra tham nhũng trong tổ chức 

mình ngoài việc bị xử lý theo quy định của Điều này còn bị xử lý theo điều lệ, 

quy chế, quy định của tổ chức đó. 

Điều 78. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh  

1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh là chuẩn mực ứng 

xử phù hợp với đặc thù chuyên môn, nghề nghiệp của người hành nghề, người hoạt 

động kinh doanh nhằm bảo đảm liêm chính trong hành nghề, kinh doanh.  

2. Khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, 

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, căn cứ vào quy định của Luật này 

và luật khác có liên quan, ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức 

nghề nghiệp đối với người lao động, thành viên, hội viên của mình. 

Điều 79. Xây dựng quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng 

ngừa tham nhũng 

1. Doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác ban hành, thực hiện quy tắc ứng 

xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi 

tham nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng. 

2. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động 

viên, khuyến khích thành viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành 

mạnh, không tham nhũng; giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng của thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện 
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chính sách, pháp luật. 

Điều 85. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 

trách nhiệm sau đây: 

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn 

bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng. 

3. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. 

4. Tổ chức công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng, chống 

tham nhũng. 

5. Hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, 

chống tham nhũng. 

Điều 92. Xử lý người có hành vi tham nhũng 

1. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kỳ chức vụ, vị trí công tác nào đều 

phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, 

thôi việc, chuyển công tác. 

2. Người có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của Luật này thì tùy 

theo tính chất, mức độ vi phạm, phải bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành 

chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.  

3. Trường hợp người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật là người đứng 

đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xem xét 

tăng hình thức kỷ luật. 

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

giác, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần hạn chế thiệt hại, tự 

giác nộp lại tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng thì 

được xem xét giảm hình thức kỷ luật, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình 

phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

5. Người bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, công chức, viên chức 

mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên bị 

buộc thôi việc; đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương 

nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Điều 94. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 
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1. Hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng là những 

hành vi không thuộc trường hợp quy định tại Điều 2 của Luật này bao gồm: 

a) Vi phạm quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị; 

b) Vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

c) Vi phạm quy định về quy tắc ứng xử; 

d) Vi phạm quy định về xung đột lợi ích; 

đ) Vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, 

quyền hạn; 

e) Vi phạm quy định về nghĩa vụ báo cáo về hành vi tham nhũng và xử lý 

báo cáo về hành vi tham nhũng; 

g) Vi phạm quy định về nghĩa vụ trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, 

giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; 

h) Vi phạm quy định về thời hạn kê khai tài sản, thu nhập hoặc vi phạm quy 

định khác về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

2. Người có hành vi quy định tại một trong các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 

1 Điều này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi 

phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải 

bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Người có hành vi quy định tại điểm g khoản 1 Điều này thì bị xử lý theo quy 

định tại Điều 51 của Luật này. 

3. Người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật nếu là người đứng đầu hoặc 

cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xem xét áp dụng 

tăng hình thức kỷ luật. 

Người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật nếu là thành viên của tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thì còn bị xử lý theo điều lệ, 

quy chế, quy định của tổ chức đó.  

4. Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành 

chính quy định tại Điều này. 
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