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NGHỊ QUYẾT 

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, 

CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí; 

Căn cứ Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI; 

Căn cứ Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược 

quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; 

Xét đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp nhà nước, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Nghị quyết này./. 
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THỦ TƯỚNG 



- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, Cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Kiểm toán nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, 

đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, V.I (2b).KN 205 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 

2020 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ) 

Nhận thức rõ tính chất nguy hại của tham nhũng, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, 

giải pháp quyết liệt để phòng, chống tham nhũng (PCTN). Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung 

ương 3 khóa X). Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã có Kết 

luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ 

mục tiêu, quan điểm và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, đồng 

thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tạo chuyển biến rõ rệt đối với công tác 

PCTN. 

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X và 5 năm thực hiện Kết luận số 21-

KL/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, công tác PCTN đã được cấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trên 

nhiều phương diện, với nhiều kết quả cụ thể, được dư luận quần chúng đồng tình, cộng đồng 

quốc tế ủng hộ. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ, từng bước phát 

huy tác dụng. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh. 

Tham nhũng bước đầu đã được kiềm chế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế 

- xã hội. Tuy nhiên, công tác PCTN vẫn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy 

lùi tham nhũng. Tham nhũng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên diện rộng, cản 

trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, đang là vấn đề thách thức nghiêm 

trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. 



Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 10-KL/TW về việc tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X. Trong đó xác định rõ mục tiêu, quan điểm và các nhóm 

nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ rệt đối với công tác PCTN trong thời gian tới. 

Để triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là 

Chương trình hành động) với những nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chính phủ trong công tác PCTN nhằm thực hiện thắng 

lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp 

thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2016 tại Nghị quyết số 142/2016/QH13 và được Chính 

phủ triển khai thực hiện tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016. Khắc phục 

những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi 

tham nhũng, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, 

Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính 

trị. Củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. 

Chương trình hành động là kế hoạch cụ thể thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 

2020 và thực hiện Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; là căn cứ để 

các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (sau đây gọi chung là bộ, ngành, địa 

phương), các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai 

thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ PCTN. 

2. Yêu cầu 

Chương trình hành động và quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm quán triệt quan điểm, mục 

tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong PCTN và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác 

PCTN, trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi 

tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ 

động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, 

bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; không 

có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền trong xử lý tham nhũng, bất kể người đó là 

ai. Tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có 

trọng tâm, trọng điểm. Kiên quyết, kiên trì, khẩn trương xây dựng cơ chế phòng ngừa để không 

thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng; cơ chế bảo đảm để không 

cần tham nhũng. Góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác 

PCTN. 

Các biện pháp nêu trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng đến năm 2020 phải khả thi, mang tính thực tế, tránh hình thức, đảm bảo tính 

đồng bộ. 



II. CÁC NHÓM NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

- Các bộ, ngành, địa phương phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan 

trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện 

nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 

của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 

của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN. Gắn công tác PCTN 

với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị 

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 

4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và người đứng đầu chính quyền các cấp, tổ chức, đơn 

vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chủ động phòng ngừa, 

phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở 

việc chống tham nhũng; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định 

của pháp luật các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 

- Nghiên cứu, hoàn thiện quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, 

xử lý tham nhũng. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong 

việc tổ chức theo dõi, đánh giá, công khai tình hình tham nhũng và kết quả PCTN; tăng cường 

vai trò của xã hội trong việc theo dõi, đo lường, đánh giá tình hình tham nhũng nhằm bảo đảm 

khách quan, qua đó gây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác PCTN của Nhà 

nước. 

- Tiếp tục hoàn thiện chế tài xử lý người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí theo 

hướng: Nếu người đứng đầu làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thì được biểu dương, khen thưởng; nếu để xảy ra tham nhũng nhưng kịp 

thời tự xử lý theo quy định và khắc phục hậu quả, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền thì chỉ xử lý người có hành vi tham nhũng, không xử lý về trách nhiệm người đứng đầu; 

nếu để xảy ra tham nhũng nhưng phát hiện không kịp thời, để xảy ra hậu quả hoặc không tự phát 

hiện mà do các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý thì phải chịu trách nhiệm và tùy theo mức độ, 

hậu quả mà xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Hàng năm, việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phải được đánh giá cả 

tiêu chí hiệu quả công tác PCTN trong tổ chức, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức 

phải gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN với phương châm: 

Cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. 



2. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các 

quy định về công tác tổ chức, cán bộ 

- Khẩn trương rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. 

Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của từng tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản 

lý. Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công 

chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, 

trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ. Tăng thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu 

trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm, xác minh, kết luận khi có dấu 

hiệu tham nhũng. 

- Quy định và thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ lãnh đạo, 

quản lý có biểu hiện tham nhũng gây nhiều dư luận. Khắc phục những hạn chế của việc chuyển 

đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện hiệu quả chủ trương bố trí một số 

chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương; không bố trí, đề 

bạt, bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc, lĩnh vực nhạy cảm 

dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm 

chính, phục vụ; sửa đổi quy định về tặng quà và nhận quà tặng theo hướng tăng cường tính tự 

giác và có chế tài nghiêm khắc đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. 

- Kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đồng bộ với cải 

cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Có các chính sách tiền lương hợp lý để từng bước thực hiện chế độ tiền lương theo hướng bảo 

đảm cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu mức sống tối thiểu và có thu nhập khá 

trong xã hội. 

3. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ 

- Hoàn thiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

theo hướng làm rõ loại thông tin phải chủ động công bố, công khai; phương thức, phạm vi, thời 

gian công bố, công khai; mở rộng nội dung thông tin cung cấp theo yêu cầu theo hướng tăng 

cường tính tự giác và chế tài nghiêm khắc. 

- Tập trung hoàn thiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập nhằm kiểm soát biến động tài 

sản, thu nhập theo hướng mở rộng một cách hợp lý diện, đối tượng có nghĩa vụ kê khai, hợp lý 

hóa việc công khai bản kê khai; quy định những trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành 

xác minh tài sản, thu nhập một cách chủ động; trình tự, thủ tục tiến hành xác minh và kết quả xác 

minh tài sản, thu nhập; quy định các biện pháp kiểm soát tài sản, thu nhập. 



- Hoàn thiện quy định trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt nhằm phát hiện các hành vi 

trốn thuế, rửa tiền, tham nhũng..., đầu tư cơ sở hạ tầng về công nghệ. 

- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính thống 

nhất, đồng bộ của pháp luật về quyền tiếp cận thông tin, về bảo vệ bí mật nhà nước; về việc kiểm 

soát việc thực thi quyền lực trong các hoạt động quản lý nhà nước… 

- Mở rộng phạm vi trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, tránh tình trạng chỉ thực hiện 

đối với cơ quan hành chính nhà nước và những quyết định, hành vi có ảnh hưởng trực tiếp đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; sửa đổi trình tự, thủ tục và nội dung thực hiện trách 

nhiệm giải trình mang tính khả thi; có cơ chế xử lý vi phạm pháp luật về giải trình. 

4. Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, 

chống tham nhũng, 

- Các bộ, ngành chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 

kinh tế - xã hội, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, tài 

nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; quản lý thị trường tài chính, ngân 

hàng; cấp phép đầu tư; đầu tư xây dựng cơ bản; giáo dục, y tế..., trình cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định. 

- Các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện các Luật có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 2018 như: Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2017; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; Luật 

thi hành tạm giữ, tạm giam 2015; nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành theo 

phạm vi, thẩm quyền, trong đó tập trung hướng dẫn nội dung về việc áp dụng các biện pháp tố 

tụng đặc biệt đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng. 

- Sửa đổi toàn diện Luật PCTN trình Quốc hội khóa XIV thông qua, qua đó góp phần xây dựng 

một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch; tạo cơ sở pháp lý vững chắc 

cho việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. Luật PCTN sửa đổi đưa 

ra các chế tài về chính trị, hành chính, kinh tế, cùng với các chế tài về hình sự đã được quy định 

trong pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự để tạo ra khung pháp lý tổng thể ngăn chặn, răn đe và 

trừng phạt tham nhũng. Sửa đổi một số luật liên quan khác nhằm xem xét hoàn thiện chế định về 

thu hồi tài sản tham nhũng; quy định về quản lý cán bộ có liên quan trong quá trình thanh tra, 

kiểm tra, xác minh các dấu hiệu sai phạm kinh tế, tham nhũng, không để bỏ trốn, tẩu tán tài sản, 

bổ sung đồng bộ những quy định về thu hồi tài sản tham nhũng... Quy định rõ về các hành vi 

tham nhũng, nguyên tắc xử lý các hành vi tham nhũng, các hành vi vi phạm Luật PCTN chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hình thức xử lý, đối tượng bị xử lý, thẩm quyền xử lý và 

trình tự, thủ tục xử lý. 

- Tổng kết và sửa đổi Luật thanh tra; hoàn thiện pháp luật về thanh tra, theo hướng kết luận thanh 

tra cần rõ nguyên nhân của sai phạm, thất thoát, chỉ ra được sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách 

dẫn đến thất thoát, thua lỗ lớn; chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra; phát hiện, kiến 

nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong quy định về quản lý cán bộ, đảng viên có liên quan 

trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh dấu hiệu sai phạm về kinh tế, tham nhũng, ngăn 



chặn tình trạng bỏ trốn, tẩu tán tài sản. Có cơ chế phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Điều tra, Viện 

kiểm sát xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá 

trình thanh tra. 

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; nâng 

cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng 

- Hoàn thiện các quy định về giải quyết tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng, đặc biệt là tố 

cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng cơ chế hữu hiệu về bảo vệ người 

tố cáo, bảo vệ người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng. 

- Hoàn thiện cơ chế phát hiện hành vi tham nhũng theo hướng phát huy mạnh mẽ các công cụ 

giám sát, kiểm tra của đảng, kiểm toán nhà nước, thanh tra nhà nước; áp dụng kịp thời các biện 

pháp kê biên, phong tỏa, tạm giữ tài sản, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng trong quá trình thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. 

- Khẩn trương xây dựng và ban hành quy trình giám định chuẩn, hướng dẫn về thời hạn giám 

định; hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí giám định ở lĩnh vực thuộc 

thẩm quyền quản lý, nhất là các lĩnh vực mà các vụ án tham nhũng ngày càng có số lượng trưng 

cầu giám định tăng lên như: Tài chính, ngân hàng, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và 

môi trường, khoa học công nghệ, công thương, thông tin và truyền thông... Có cơ chế khai thác, 

sử dụng thiết bị chuyên dụng của cơ quan, tổ chức được trưng cầu và các tổ chức chuyên dụng 

khác vào hoạt động giám định tư pháp để bảo đảm điều kiện, thời hạn và yêu cầu cao về chất 

lượng giám định, phục vụ giải quyết án tham nhũng, kinh tế. 

- Tăng cường, tập trung thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham 

nhũng như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần 

hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác 

cán bộ…; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ 

việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh gây thất thoát, thua lỗ 

lớn và bức xúc trong xã hội. 

- Tập trung xác minh, điều tra làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham 

nhũng. Những vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý nghiêm theo quy định của Đảng 

và Nhà nước. 

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra các cấp với các cơ quan điều tra tố 

tụng trong điều tra, hướng dẫn điều tra xử lý các vụ án nói chung, vụ án kinh tế, tham nhũng nói 

riêng, hạn chế thấp nhất trường hợp điều tra bổ sung, điều tra lại giữa các cơ quan tiến hành tố 

tụng. 

- Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, 

phức tạp; xác định rõ ràng trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan. Tiến hành thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán, điều tra và kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm 

liên quan đến các dự án lớn thua lỗ, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. 



- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, trong các cơ quan, đơn 

vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng. Xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những 

hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham 

nhũng. 

- Nâng cao hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đối với hoạt động PCTN ở địa 

phương, trước hết là giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng PCTN. 

- Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về PCTN, phẩm chất chính 

trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán, điều tra, truy tố, xét xử. 

6. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội 

- Quy định trong Luật PCTN một số biện pháp đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội 

trong PCTN đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thanh tra 

nhân dân, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và nhân dân trong 

việc nâng cao hiểu biết nhận thức, phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng như: 

Giáo dục, đào tạo về liêm chính; khuyến khích cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành, thực hiện các 

chuẩn mực về liêm chính; tham gia các cam kết, sáng kiến về liêm chính và PCTN... 

- Hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm tích cực phát huy vai trò của báo chí trong phát hiện 

tham nhũng, gắn với trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc phối hợp, cung cấp thông tin, tài 

liệu cho cơ quan chức năng để phục vụ việc xem xét, xử lý vụ việc tham nhũng mà báo chí đã 

phát hiện, đăng tải, đồng thời bảo đảm cơ chế bảo vệ nguồn tin, bảo vệ người tố cáo theo quy 

định của pháp luật. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN và đưa nội dung PCTN vào chương 

trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với những nội 

dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng; gắn với việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 50-

CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 

XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị 05-

CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 

việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng 

tạo dư luận xã hội lên án hành vi tiêu cực, tham nhũng. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

nâng cao việc giáo dục, đào tạo về liêm chính và thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào chương 

trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 10/2013/CT-TTg 

ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03 tháng 02 năm 

2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền 



phòng, chống tham nhũng; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan 

điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; kết quả công tác 

PCTN nhất là những thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm. 

7. Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng 

phòng, chống tham nhũng 

- Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng theo hướng tăng 

thẩm quyền, trách nhiệm, tính độc lập tương đối trong thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, đổi mới 

phương thức hoạt động, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường phương tiện 

làm việc của các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng. 

- Xây dựng lực lượng chuyên trách chống tham nhũng đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chuyên 

môn, nghiệp vụ vững vàng, có bản lĩnh nghề nghiệp và tư cách đạo đức tốt, không tham nhũng, 

tiêu cực. 

8. Nội luật hóa các quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng phù hợp với 

điều kiện và pháp luật Việt Nam; mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật PCTN ra khu vực ngoài 

nhà nước và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong PCTN 

- Mở rộng từng bước, có chọn lọc về phạm vi điều chỉnh của Luật PCTN để phòng ngừa, phát 

hiện, xử lý các hành vi tham nhũng ngoài khu vực nhà nước nhằm chống sự thông đồng tham 

nhũng giữa khu vực công và khu vực tư, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, bảo vệ lợi ích của 

Nhà nước, nhà đầu tư, người gửi tiền và các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện... 

- Nâng cao hiệu quả thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; rà soát và hoàn 

thiện pháp luật; tương trợ tư pháp; trao đổi thông tin; hỗ trợ kỹ thuật; tham gia cơ chế đánh giá 

việc thực hiện Công ước; tổ chức, tham gia các hội nghị và thực hiện các thủ tục đối ngoại liên 

quan đến Công ước. 

- Đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp, dẫn độ tội phạm, các thỏa 

thuận về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng nói riêng với các nước, nhất là các nước có quan hệ truyền thống hoặc có đông người Việt 

Nam sinh sống. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp của các nước để truy bắt, dẫn độ số đối tượng phạm 

tội lẩn trốn và thu hồi tài sản tham nhũng nếu bị tẩu tán ra nước ngoài. 

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

Các nhiệm vụ cụ thể trong công tác PCTN nhằm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa 

XI và Kết luận số 10-LK/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Đồng thời cũng 

là các nhiệm vụ cụ thể thực hiện giai đoạn thứ ba Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 

và Giai đoạn III thực hiện Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, tiếp 



nối các nhiệm vụ giai đoạn từ năm 2012 - 2016 trong Chương trình hành động của Chính phủ 

ban hành tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ. 

Nội dung các nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm tổ chức thực hiện và yêu cầu về thời hạn hoàn thành 

nêu tại Phụ lục kèm theo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chủ động, tích cực nêu 

cao vai trò, trách nhiệm của mình trong PCTN. Luôn xác định PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, 

thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương 

mẫu; mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà 

nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ trong Chương trình hành động có 

trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết này và hàng năm xây dựng kế hoạch chi 

tiết về công tác PCTN để triển khai thực hiện, đồng thời phải tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm 

tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện theo Chương trình hành động và kế hoạch của từng bộ, 

ngành, địa phương, đơn vị. 

3. Các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động với Chính phủ 

theo các kỳ thống kê quý, 06 tháng, 09 tháng và năm trong báo cáo định kỳ về công tác PCTN; 

công khai báo cáo theo quy định của pháp luật, đồng thời gửi báo cáo về Thanh tra Chính phủ để 

tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động, trường 

hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các bộ, cơ quan, địa phương chủ động đề xuất với 

Chính phủ qua Thanh tra Chính phủ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định. 

4. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động này, thường xuyên báo cáo và kiến 

nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và 

có hiệu quả Chương trình hành động. Hàng năm, căn cứ vào Chương trình công tác của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về PCTN, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 

nghiên cứu, đề xuất biện pháp và kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình công tác năm của Ban 

Chỉ đạo; báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Cuối năm 2020 tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện 

việc thực hiện Chương trình hành động. 

5. Bộ Thông tin.và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Ban Tuyên giáo 

Trung ương, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các 

bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác thông tin và truyền thông, thể hiện rõ quyết tâm của 

Đảng, Nhà nước trong công tác PCTN, phát huy tinh thần nỗ lực của các ngành, các cấp, các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu PCTN đã đề ra. 

6. Kinh phí thực hiện Chương trình hành động: 



a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Mặt 

trận tổ quốc và các đoàn thể bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Chương 

trình trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao. Khuyến khích việc huy 

động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách trung ương để triển khai 

Chương trình; 

b) Ủy ban nhân dân các cấp bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện Chương trình trong dự toán 

ngân sách địa phương hằng năm, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp theo quy định của Luật ngân 

sách nhà nước; 

c) Các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 và 

Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ; các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ bố trí từ nguồn kinh phí tự chủ để triển khai, thực hiện Chương trình; 

d) Các doanh nghiệp Nhà nước bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình hành động, 

được hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp./. 

 



 

PHỤ LỤC 

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

(Ban hành kèm theo Chương trình hành động tại Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 

năm 2017 của Chính phủ) 

STT Nội dung hoạt động cụ thể 
Sản 

phẩm 

Cơ quan 

chủ trì 

Thời 

điểm 

hoàn 

thành 

I 
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người 

đứng đầu chính quyền các cấp 

1 
Công khai trong hoạt động điều tra, truy tố, xét 

xử, thi hành án 

Thông tư 

liên tịch 

Viện kiểm 

sát nhân dân 

tối cao 

12/2018 

2 Luật ban hành quyết định hành chính 
Dự án 

Luật 
Bộ Tư pháp 

Theo 

CTXD 

Luật, PL 

QH khóa 

XIV 

3 Luật thi đua khen thưởng (sửa đổi) 
Dự án 

Luật 
Bộ Nội vụ 

Theo 

CTXD 

Luật, PL 

QH khóa 

XIV 

4 

Nghị định quy định chi tiết Luật PCTN (sửa đổi) 

về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng 

Nghị định Bộ Nội vụ 12/2018 

5 
Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND 

cấp tỉnh 
Thông tư 

Thanh tra 

Chính phủ 
12/2017 

II 
Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực 

hiện nghiêm các quy định công tác tổ chức, cán bộ 

1 Bộ luật Lao động (sửa đổi) 
Dự án 

Luật 

Bộ Lao 

động - TB 

và XH 

2019 

2 

Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán 

bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và 

người lao động trong doanh nghiệp 

Đề án Bộ Nội vụ 6/2018 

3 Sửa đổi Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg về tặng Quyết Bộ Tài 6/2019 



quà, nhận quà và nộp lại quà tặng định Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

chính 

4 

Sửa đổi Nghị định số 90/2013/NĐ-CP quy định 

trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong 

việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

Nghị định 
Thanh tra 

Chính phủ 
6/2019 

III 
Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi 

công vụ 

1 

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về minh bạch tài sản đối với các bộ, 

ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc diện kê khai tài sản 

Kế hoạch 
Thanh tra 

Chính phủ 

Hàng 

năm 

2 
Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Hệ thống dữ 

liệu chung về kê khai tài sản, thu nhập 
Đề án 

Thanh tra 

Chính phủ 
12/2018 

3 
Xây dựng hệ thống dữ liệu chung về kê khai tài 

sản, thu nhập 
Dự án 

Thanh tra 

Chính phủ 
12/2019 

4 

Đề xuất mô hình cơ quan quản lý bản kê khai tài 

sản, thu nhập và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản, 

thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 

Đề án 
Thanh tra 

Chính phủ 
12/2018 

5 
Sửa đổi Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính 

phủ về minh bạch tài sản, thu nhập 
Nghị định 

Thanh tra 

Chính phủ 
6/2019 

6 

Xử lý và thu hồi tài sản tăng thêm không giải trình 

được nguồn gốc; hình sự hóa hành vi làm giàu bất 

hợp pháp 

Đề án Bộ Tư pháp 6/2018 

7 

Ban hành mới thay thế Nghị định số 

106/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc 

quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị vũ 

trang nhân dân 

Nghị định Tài chính 6/2018 

XV 
Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của 

công tác phòng, chống tham nhũng 

1 Luật chứng khoán (sửa đổi) 
Dự án 

Luật 

Bộ Tài 

chính 

Theo 

CTXD 

Luật, PL 

QH khóa 

XIV 

2 

Sửa đổi Nghị quyết số 23/NQ-UBTVQH11 quy 

định về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử 

dụng trong quá trình thực hiện các chính sách 

quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ 

Nghị 

quyết của 

Quốc hội 

Bộ Xây 

dựng 
6/2018 



nghĩa trước ngày 01/7/1991 

3 

Sửa đổi Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTPQH11 

quy định về giải quyết một số trường hợp cụ thể 

về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng 

trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý 

nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa 

trước ngày 01/7/1991 

Nghị 

quyết của 

Quốc hội 

Bộ Xây 

dựng 
6/2018 

4 
Sửa đổi Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định 

chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện 
Nghị định 

Bộ Công 

Thương 
6/2018 

5 

Sửa đổi Nghị định số 210/2013/NĐ-CP quy định 

về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn 

Nghị định 
Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
6/2018 

6 
Sửa đổi Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký 

doanh nghiệp 
Nghị định 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
6/2018 

7 
Sửa đổi Nghị định số 27/2005/NĐ-CP quy định 

chi tiết và thi hành một số điều của Luật thủy sản 
Nghị định 

Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

6/2018 

8 
Sửa đổi Nghị định số 23/2006/NĐ-CP về việc 

hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng 
Nghị định 

Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

6/2018 

9 
Sửa đổi Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền 

sử dụng đất 
Nghị định 

Bộ Tài 

chính 
6/2018 

10 
Sửa đổi Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 
Nghị định 

Bộ Tài 

chính 
6/2018 

11 
Sửa đổi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 
Nghị định 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

6/2018 

12 
Sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về 

giá đất 
Nghị định 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

6/2018 

13 
Sửa đổi Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 
Nghị định 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

6/2018 

14 
Sửa đổi Nghị định số 104/2014/NĐ-CP quy định 

khung giá đất 
Nghị định 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

6/2018 

15 
Sửa đổi Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị 
Nghị định 

Bộ Xây 

dựng 
6/2018 

16 Sửa đổi Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp Nghị định Bộ Xây 6/2018 



đồng xây dựng dựng 

17 
Sửa đổi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 
Nghị định 

Bộ Xây 

dựng 
6/2018 

18 
Sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng 
Nghị định 

Bộ Xây 

dựng 
6/2018 

19 
Sửa đổi Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg về cơ chế 

sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước 

Quyết 

định Thủ 

tướng 

Bộ Tài 

chính 
6/2018 

20 

Ban hành mới thay thế Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật đầu tư 

Nghị định 
Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
6/2018 

21 

Ban hành mới thay thế Nghị định số 

135/2005/NĐ-CP về giao khoán đất rừng sản xuất, 

mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các công ty 

nông, lâm nghiệp 

Nghị định 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển, 

nông thôn 

6/2018 

22 

Ban hành mới thay thế Nghị định số 11/2012/NĐ-

CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính 

phủ về giao dịch bảo đảm 

Nghị định Bộ Tư pháp 6/2018 

23 

Ban hành mới thay thế Nghị định số 18/2015/NĐ-

CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, 

đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 

môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 

Nghị định 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

6/2018 

24 

Ban hành mới thay thế Nghị định số 

180/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều Luật xây dựng về xử lý vi 

phạm trật tự đô thị 

Nghị định 
Bộ Xây 

dựng 
6/2018 

25 

Ban hành mới thay thế Nghị định số 

121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất 

động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu 

xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; 

quản lý phát triển nhà và công sở 

Nghị định 
Bộ Xây 

dựng 
6/2018 

26 

Ban hành mới thay thế Nghị định số 99/2015/NĐ-

CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật nhà ở 

Nghị định 
Bộ Xây 

dựng 
6/2018 

27 

Ban hành mới thay thế Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở 

xã hội 

Nghị định 
Bộ Xây 

dựng 
6/2018 

28 Ban hành mới thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ- Nghị định Bộ Khoa 5/2018 



CP và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa 

học và công nghệ, chuyển giao công nghệ 

học và Công 

nghệ 

29 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 

Nghị định 

Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ 

11/2017 

30 

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo 

lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao 

năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế đến năm 

2020 định hướng đến 2030 

Quyết 

định Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ 

12/2017 

31 

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định chi tiết một số điều Luật Kiểm toán Nhà 

nước năm 2015 

Nghị 

quyết 

Kiểm toán 

nhà nước 
12/2017 

32 
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực Kiểm toán Nhà nước 
Nghị định 

Kiểm toán 

nhà nước 
12/2017 

V 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, 

xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng 

1 Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) 
Dự án 

Luật 

Thanh tra 

Chính phủ 
12/2018 

2 Luật tố cáo sửa đổi 
Dự án 

Luật 

Thanh tra 

Chính phủ 
6/2018 

3 Luật thanh tra sửa đổi 
Dự án 

Luật 

Thanh tra 

Chính phủ 

Theo 

chương 

trình xây 

dựng luật 

QH khóa 

XIV 

4 Luật an ninh mạng 
Dự án 

Luật 
Bộ Công an 4/2018 

5 Luật lý lịch tư pháp (sửa đổi) 
Dự án 

Luật 
Bộ Tư pháp 4/2018 

6 
Nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự về hành vi làm 

giàu bất hợp pháp 
Đề án Bộ Tư pháp 12/2018 

7 

Quy định về nắm tình hình, xử lý thông tin tố cáo, 

phản ánh về tham nhũng qua điện thoại và hộp thư 

điện tử của Thanh tra Chính phủ 

Quyết 

định của 

Tổng 

TTCP 

Thanh tra 

Chính phủ 
12/2017 

8 
Đổi mới công tác đào tạo nghiệp vụ thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 
Đề án 

Thanh tra 

Chính phủ 
12/2018 



9 
Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công 

tác giám định tư pháp 
Đề án Bộ Tư pháp 9/2018 

10 
Sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BCA của Bộ 

Công an 
Thông tư Bộ Công an 6/2018 

11 

Xây dựng Thông tư liên tịch “quy định, hướng 

dẫn các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám 

định trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc 

về tham nhũng, kinh tế” 

Thông tư 

liên tịch 

Viện kiểm 

sát nhân dân 

tối cao 

01/2018 

VI Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội 

1 
Đề án tuyên truyền pháp luật về PCTN cho các 

tầng lớp nhân dân và công chức, viên chức 
Đề án 

Thanh tra 

Chính phủ 
12/2017 

2 

Điều tra xã hội học đối với người dân, cán bộ, 

công chức, doanh nghiệp về tình hình và công tác 

phòng, chống tham nhũng 

Báo cáo 
Thanh tra 

Chính phủ 

Hằng 

năm 

3 

Sơ kết Chương trình hành động thúc đẩy thực hiện 

liêm chính trong kinh doanh (Đề án 12); đề xuất 

những giải pháp, hoạt động tiếp theo 

Báo cáo 

Phòng 

Thương mại 

và Công 

nghiệp VN 

6/2018 

4 

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 

12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ sở 

GDĐT trên phạm vi cả nước; đưa nội dung PCTN 

và đạo đức liêm chính vào kế hoạch xây dựng 

chương trình sách giáo khoa mới 

Tài liệu 

giảng dạy 

về PCTN 

và đạo 

đức liêm 

chính 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
6/2018 

5 

Tổng kết, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia 

PCTN và Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 

Báo cáo 
Thanh tra 

Chính phủ 
8/2021 

VII 
Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có 

chức năng phòng, chống tham nhũng 

1 

Tham gia với Ban Nội chính Trung ương nghiên 

cứu về kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan, đơn vị 

chuyên trách về PCTN 

Đề án 
Thanh tra 

Chính phủ 
11/2018 

2 

Tham gia với Ủy ban Kiểm tra Trung ương nghiên 

cứu kết hợp tổ chức và hoạt động thanh tra với tổ 

chức và hoạt động kiểm tra của Đảng 

Đề án 
Thanh tra 

Chính phủ 
12/2019 

VIII 
Nội luật hóa các quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; 

mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong PCTN 

1 
Nghiên cứu về điều tra chung; xây dựng quy định 

để đàm phán và rà soát ký kết hiệp ước, thỏa thuận 
Đề án Bộ Công an 6/2018 



để đảm bảo phối hợp hoặc chủ động, độc lập điều 

tra rồi thông báo kết quả cho nhau 

2 
Tăng cường trang thiết bị, nâng cao nghiệp vụ, kỹ 

thuật điều tra tội phạm tham nhũng 
Đề án Bộ Công an 6/2018 

3 
Hợp tác trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ của các 

nước trong điều tra tội phạm tham nhũng tại VN 
Đề án Bộ Công an 6/2018 

4 

Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế về chuyển giao 

nhiệm vụ Cơ quan đầu mối thu hồi tài sản tham 

nhũng trong khuôn khổ Công ước UNCAC cho 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao; kiện toàn tổ chức 

bộ máy và chức năng, nhiệm vụ để thực thi tốt vai 

trò Cơ quan đầu mối 

Đề án 
Viện KSND 

tối cao 
12/2018 

5 Đánh giá việc thực thi Công ước (chu trình 2) Báo cáo 
Thanh tra 

Chính phủ 
12/2018 

  


