Trích nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có
liên quan ñến phòng, chống tham nhũng
…
ðiều 8.
1. Nhà nước ñược tổ chức và hoạt ñộng theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý
xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.
2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên 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 ñấu tranh chống tham nhũng, lãng phí
và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.
…
ðiều 56.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng,
chống tham nhũng trong hoạt ñộng kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước.
…
ðiều 96.
Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau ñây:
1. Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị
quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết ñịnh của Chủ tịch nước;
2. ðề xuất, xây dựng chính sách trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
quyết ñịnh hoặc quyết ñịnh theo thẩm quyền ñể thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy
ñịnh tại ðiều này; trình dự án luật, dự án ngân sách nhà nước và các dự án khác
trước Quốc hội; trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội;
3. Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học,
công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, ñối ngoại, quốc phòng, an ninh
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thi hành lệnh ñộng viên hoặc ñộng viên cục bộ,
lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác ñể bảo vệ Tổ quốc,
bảo ñảm tính mạng, tài sản của Nhân dân;
4. Trình Quốc hội quyết ñịnh thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; thành
lập, giải thể, nhập, chia, ñiều chỉnh ñịa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương, ñơn vị hành chính - kinh tế ñặc biệt; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội
quyết ñịnh thành lập, giải thể, nhập, chia, ñiều chỉnh ñịa giới ñơn vị hành chính
dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
5. Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện quản lý về cán bộ,
công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước; tổ chức công tác
thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham
nhũng trong bộ máy nhà nước; lãnh ñạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; hướng dẫn, kiểm tra Hội ñồng
nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo ñiều kiện
ñể Hội ñồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do luật ñịnh;
6. Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền
công dân; bảo ñảm trật tự, an toàn xã hội;
7. Tổ chức ñàm phán, ký ñiều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền
của Chủ tịch nước; quyết ñịnh việc ký, gia nhập, phê duyệt hoặc chấm dứt hiệu lực
ñiều ước quốc tế nhân danh Chính phủ, trừ ñiều ước quốc tế trình Quốc hội phê
chuẩn quy ñịnh tại khoản 14 ðiều 70; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính
ñáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài;
8. Phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan
trung ương của tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
của mình.

