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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CỦA
LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG
---------------------------------------THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện ðiều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết ñịnh số 950/2009/Qð-CTN ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tham
nhũng;
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 ñến năm 2020;
Xét ñề nghị của Tổng Thanh tra,

QUYẾT ðỊNH:

ðiều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng
với các nội dung sau:
I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU
1. Mục ñích: nhằm xác ñịnh nội dung, lộ trình nội luật hóa các quy ñịnh của Công ước, góp
phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả và thúc ñẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham
nhũng; làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành hoặc việc thực hiện các giải pháp về phòng,
chống tham nhũng; triển khai thực hiện có hiệu quả các quy ñịnh của Công ước phù hợp với các
nguyên tắc Hiến pháp, pháp luật và ñiều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam.
2. Yêu cầu: quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch phải chủ ñộng, kịp thời, ñồng bộ, có lộ
trình cụ thể, phù hợp với Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam ñến năm
2010, ñịnh hướng ñến năm 2020, Chiến lược cải cách tư pháp ñến năm 2020, Chương trình xây
dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng ñến năm 2020.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC
1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng và nội dung Công ước
- Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng và
Công ước phải ñược tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với việc tuyên truyền nội dung và kết quả
triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng ñến năm 2020.
- Xây dựng ðề án tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
và nhân dân về pháp luật phòng, chống tham nhũng và những nội dung cơ bản của Công ước. Trong
ðề án phải thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền, phổ biến; làm rõ
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền.
2. Nội luật hóa các quy ñịnh ñể ñáp ứng yêu cầu của Công ước
Pháp luật của Việt Nam về cơ bản ñã phù hợp với nội dung của Công ước, nhưng còn thiếu
cụ thể và chưa ñồng bộ. Trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng ñến năm 2020, Chính

phủ ñã có kế hoạch sửa ñổi, bổ sung, ban hành mới dự án luật, nghị ñịnh, thông tư, quyết ñịnh …Tuy
nhiên ñể ñáp ứng ñầy ñủ các yêu cầu của Công ước, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật ở các nội
dung sau:
a) Các biện pháp phòng ngừa
- Nghiên cứu, ñề xuất hoàn thiện quy ñịnh về tổ chức, hoạt ñộng của các cơ quan phòng,
chống tham nhũng chuyên trách, tăng cường tính ñộc lập cần thiết cho các cơ quan phòng, chống
tham nhũng ñể chủ ñộng thực hiện tốt các chức năng phòng, chống tham nhũng và sự phối hợp
trong công tác này;
- Tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý hành chính công, trong hoạt ñộng tổ chức
thực hiện chức năng và quá trình ra quyết ñịnh của cơ quan nhà nước liên quan ñến quyền, nghĩa vụ
của công dân; ñơn giản hóa thủ tục hành chính; thông tin, báo cáo ñịnh kỳ về tình hình tham nhũng
và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước;
Hoàn thiện cơ chế, quy ñịnh về công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát về thực hiện mua
sắm công nhằm minh bạch, cạnh tranh và khách quan trong khâu thẩm ñịnh, ra quyết ñịnh ñể phòng
ngừa tham nhũng có hiệu quả.
- Hoàn thiện quy ñịnh về cơ chế ñảm bảo các tổ chức tài chính, tín dụng ngân hàng ñáp ứng
yêu cầu giám sát, kiểm tra, ñiều tra thích hợp và thực hiện các quy ñịnh về bí mật ngân hàng; tăng
cường hoạt ñộng thu thập thông tin tài chính, kiểm soát giao dịch tài chính ñáng ngờ, chống rửa tiền;
- Hoàn thiện quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng, ñề bạt, trả lương, hưu trí công bằng và quản
lý, ñào tạo, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức; cung cấp các ñiều kiện, trang bị phương tiện vật
chất và có chương trình ñào tạo cho cán bộ, công chức trong các cơ quan, ñơn vị chuyên trách
chống tham nhũng; quy ñịnh khen thưởng với người có thành tích trong phòng, chống tham nhũng
và người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng; hoàn thiện quy tắc ứng xử và ñạo ñức nghề nghiệp
cho cán bộ, công chức, viên chức theo lĩnh vực và ngành nghề;
- Hoàn thiện chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế và ñiều kiện kinh
tế của Việt Nam; minh bạch sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính và kiểm soát phòng ngừa hành vi
giả mạo; hoàn thiện quy ñịnh về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức;
- Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí ñánh giá, ño lường tham nhũng và hiệu quả công
tác phòng, chống tham nhũng; công khai kết quả ñánh giá thực trạng tham nhũng và kết quả thực
hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam.
b) Bổ sung tội danh tham nhũng và thực thi pháp luật
- Nghiên cứu, ñề xuất xử lý bằng biện pháp hình sự ñối với hành vi ñưa và nhận tiền hoặc lợi
ích vật chất khác có liên quan ñến công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế vì mục
ñích vụ lợi và một số hành vi tham nhũng ñược quy ñịnh trong Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Nghiên cứu, ñề xuất ñiều kiện áp dụng: bổ sung hành vi tham nhũng trong khu vực tư về tội
danh ñưa, nhận hối lộ và tham ô tài sản trong khu vực tư; bổ sung quy ñịnh pháp nhân là chủ thể của
hành vi tham nhũng; hành vi làm giàu bất hợp pháp của công chức nếu có tài sản tăng lên ñáng kể
so với thu nhập hợp pháp;
- Nghiên cứu, ñề xuất việc cụ thể hóa và hoàn thiện quy ñịnh về bảo vệ nhân chứng, chuyên
gia và nạn nhân là người ñã cung cấp lời khai, cung cấp thông tin liên quan ñến tố giác tham nhũng;
quy ñịnh về sự hợp tác quốc tế về bảo vệ nhân chứng.
c) Hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng
- Tiến hành rà soát hệ thống pháp luật về tương trợ tư pháp, về phòng, chống tham nhũng có
liên quan; bổ sung quy ñịnh về dẫn ñộ, tương trợ tư pháp hình sự, dân sự, về chuyển giao người bị
kết án, thi hành án, chuyển giao vụ án hình sự; hợp tác thực thi pháp luật và liên kết ñiều tra tham
nhũng. Nghiên cứu ñàm phán, mở rộng ký kết các hiệp ñịnh tương trợ tư pháp song phương, ña
phương về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng với các nước thành viên Công ước;

- Nghiên cứu, ñề xuất ñiều kiện khả năng về hợp tác ñiều tra: xây dựng quy ñịnh, xác ñịnh
nội dung hợp tác ký kết hiệp ñịnh, thỏa thuận với các nước ñể ñảm bảo phối hợp hoặc chủ ñộng, ñộc
lập ñiều tra và thông báo kết quả; tiếp tục nghiên cứu, ñề xuất khả năng, ñiều kiện ñáp ứng của Việt
Nam ñể áp dụng phối hợp ñiều tra chung;
- Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật ñiều tra ñặc biệt: nghiên cứu học tập phương pháp ñiều tra
ñặc biệt của các nước; quy ñịnh quản lý việc áp dụng ñiều tra ñặc biệt theo quy trình chặt chẽ ñối với
một số vụ án cần thiết;
- Xây dựng cơ chế thực thi Công ước, tham gia Hội nghị quốc gia thành viên Công ước theo
các chương trình quốc tế và khu vực ñể trao ñổi kinh nghiệm, trao ñổi thông tin, ñào tạo cán bộ, hỗ
trợ kỹ thuật, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng.
d) Thu hồi tài sản tham nhũng
- Nghiên cứu, ñề xuất bổ sung thi hành án phần dân sự trong bản án hình sự của tòa án
nước ngoài; hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản do tham nhũng;
- Sửa ñổi, bổ sung quy ñịnh về minh bạch tài sản, thu nhập; nghiên cứu bổ sung chế tài giám
sát chặt chẽ việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai;
- Nghiên cứu, ñề xuất bổ sung quy ñịnh về kiểm soát thu nhập ñối với cán bộ, công chức có
chức vụ, quyền hạn; nghiên cứu, ñề xuất xây dựng quy ñịnh kiểm tra, giám sát tài khoản người trong
gia ñình hoặc cộng sự có liên quan tới cá nhân ñang hoặc ñã giữ chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà
nước.
ñ) Hỗ trợ kỹ thuật và trao ñổi thông tin
- Tăng cường trang thiết bị, nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật ñiều tra tội phạm tham nhũng; hợp
tác trao ñổi kinh nghiệm và hỗ trợ của các nước; nghiên cứu, ñổi mới chương trình ñào tạo cụ thể ñối
với ñội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng;
- Nghiên cứu quy ñịnh cơ chế trao ñổi với các nước về thông tin, tài liệu, dữ liệu ñể phân tích
phục vụ phòng, chống tham nhũng; hợp tác với chuyên gia các nước, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng
hệ thống tiêu chí ñánh giá, ño lường tham nhũng và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng;
công khai kết quả ñánh giá thực trạng tham nhũng, kết quả phòng, chống tham nhũng;
- Tiến hành tổng kết 5 năm, 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng làm cơ sở ñể
ñề xuất sửa ñổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng; và các văn bản quy phạm pháp luật khác
có liên quan;
- Nghiên cứu ñiều tra thu nhập thông tin, ñánh giá về một số lĩnh vực dễ phát sinh tham
nhũng làm cơ sở ñể ñề xuất biện pháp khắc phục, phòng ngừa tham nhũng như chi phí không chính
thức của doanh nghiệp và hộ gia ñình trong giao dịch với cơ quan nhà nước.
III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC
Pháp luật của Việt Nam về phòng, chống tham nhũng cơ bản ñã ñáp ứng các yêu cầu bắt
buộc của Công ước, nhưng các quy ñịnh về phòng, chống tham nhũng phải ñược tiếp tục nghiên
cứu, bổ sung, sửa ñổi, hướng dẫn chi tiết cho phù hợp với Công ước và tình hình thực tiễn Việt
Nam. Lộ trình thực hiện Công ước ñược chia thành 3 giai ñoạn với mục tiêu, hoạt ñộng cụ thể như
sau:
1. Giai ñoạn I (từ nay ñến năm 2011)
Mục tiêu là tổ chức triển khai, phân công thực hiện cơ bản toàn diện nội dung Công ước trên
diện rộng; bổ sung chi tiết, hướng dẫn hoàn thiện quy ñịnh pháp luật phòng, chống tham nhũng cho
phù hợp với Công ước gắn kế hoạch thực hiện Chiến lược phòng, chống tham nhũng. Các hoạt
ñộng cụ thể triển khai như sau:
- Nghiên cứu, rà soát các quy ñịnh của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ñể ñiều chỉnh
hướng dẫn chi tiết, bổ sung, sửa ñổi cho phù hợp với Công ước và yêu cầu tình hình thực tiễn ñặt ra
về phòng, chống tham nhũng. Phân công trách nhiệm cho các tổ chức, cơ quan theo dõi, triển khai
thực hiện;

- Tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, các quy ñịnh về phòng, chống tham nhũng ñã
ban hành; kiểm tra, sơ kết ñánh giá việc thực hiện;
- Nghiên cứu thiết lập ñầu mối phối hợp, mở rộng hợp tác quan hệ với các nước tham gia ký
kết Công ước ñể trao ñổi thông tin, học tập kinh nghiệm về tổ chức, biện pháp, phương tiện và sử
dụng trang thiết bị có hiệu quả về phòng, chống tham nhũng.
2. Giai ñoạn II (từ năm 2011 ñến năm 2016)
Mục tiêu là ñánh giá kết quả bước ñầu về từng giải pháp thực hiện Công ước và bổ sung
hoàn thiện quy ñịnh pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Các hoạt ñộng cụ thể triển khai như sau:
Giai ñoạn này tiến hành ñánh giá việc thực hiện giai ñoạn 1 của Kế hoạch gắn với tổng kết
10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng ñể hoàn thiện, bổ sung các giải pháp mới, biện
pháp, hình thức tổ chức hoạt ñộng của các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng ñiều
chỉnh cho phù hợp với tình hình yêu cầu thực tế phát triển. Nghiên cứu kinh nghiệm về phòng, chống
tham nhũng các nước, có lựa chọn từng bước áp dụng cho phù hợp với ñiều kiện của Việt Nam.
3. Giai ñoạn III (từ năm 2016 ñến năm 2020)
Mục tiêu là ñánh giá toàn diện việc thực hiện nội dung Công ước, bổ sung cơ chế, kiện toàn
tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Các hoạt ñộng cụ thể
triển khai như sau:
Giai ñoạn này, trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, kết hợp
nghiên cứu kinh nghiệm của các nước chống tham nhũng có hiệu quả ñể bổ sung các giải pháp mới
cho phù hợp với yêu cầu tình hình phát triển của Việt Nam.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trong phạm vi trách nhiệm ñược pháp luật quy ñịnh và căn cứ vào nội dung Kế hoạch
này, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan chủ ñộng bổ sung nhiệm vụ thực thi Công ước vào
chương trình, kế hoạch hoạt ñộng của mình gắn với nội dung của Chiến lược quốc gia về phòng,
chống tham nhũng ñến năm 2020. Chính phủ, Ban Chỉ ñạo Trung ương về phòng, chống tham
nhũng chỉ ñạo các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ
của mình tổ chức thực hiện những nội dung cụ thể ñược nêu tại biểu chi tiết các hoạt ñộng thực hiện
Công ước.
2. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát hệ thống văn bản
luật, nghị quyết, pháp lệnh ñể Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung, sửa
ñổi, ban hành mới nhằm thực hiện ñúng với nội dung Công ước mà Việt Nam ñã tham gia ký kết, phê
chuẩn. Các Bộ, ngành, cơ quan ñã có kế hoạch phân công chủ trì nghiên cứu sửa ñổi, bổ sung, ban
hành văn bản quy phạm pháp luật trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham
nhũng ñến năm 2020 phải gắn với nội dung nội luật hóa ñể thực thi Công ước. ðề nghị Viện Kiểm
sát nhân dân tối cao bổ sung nội dung dự án luật sửa ñổi Bộ luật Tố tụng hình sự cho phù hợp với
yêu cầu thực thi Công ước.
3. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng hoàn thiện về:
chính sách ñãi ngộ, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng kiện toàn tổ chức cơ quan, ñơn
vị chuyên trách chống tham nhũng và có chương trình ñào tạo cho cán bộ chuyên trách chống tham
nhũng; khen thưởng người có thành tích trong phòng, chống tham nhũng.
4. Các Bộ, ngành, cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng của Việt Nam chủ ñộng
quan hệ hợp tác, hỗ trợ với các quốc gia thành viên ñể trao ñổi kinh nghiệm, thông tin, ñào tạo cán
bộ, hỗ trợ kỹ thuật, hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng. Mở rộng ký kết song phương, ña
phương Hiệp ñịnh tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước thành viên của Công ước.
5. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì cùng Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp phối hợp
với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng dự thảo quy chế phối hợp, chế ñộ báo cáo, trao ñổi
thông tin, tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu quốc tế liên quan ñến thực hiện Công ước ñể Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt, quyết ñịnh.

6. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành ñề xuất và ñảm bảo kinh phí cho
việc thực thi Công ước và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn viện trợ, hỗ trợ khác.
7. Giao Thanh tra Chính phủ là cơ quan thường trực thực hiện Công ước có nhiệm vụ tham
mưu giúp Chính phủ tổ chức, chỉ ñạo, ñiều phối thực hiện chương trình, kế hoạch trên phạm vi cả
nước. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ ñạo Trung ương về phòng,
chống tham nhũng theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra, ñánh giá, tổng hợp kết quả việc triển khai thực hiện
Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước; hàng năm báo cáo
Thủ tướng Chính phủ.
8. Cơ quan ñầu mối hợp tác quốc tế thực hiện Công ước.
- Thanh tra Chính phủ là cơ quan làm ñầu mối quốc gia hỗ trợ thông tin với quốc tế trong
phòng, chống tham nhũng;
- Bộ Tư pháp, Bộ Công an và ñề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận, thực hiện
các yêu cầu về tương trợ tư pháp và yêu cầu các quốc gia thành viên khác tương trợ tư pháp theo
quy ñịnh tại Luật Tương trợ tư pháp.
Quá trình thực thi Công ước phải gắn với Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng,
chống tham nhũng ñến năm 2020 bao gồm các mục tiêu, giải pháp toàn diện có liên quan ñến việc
thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong toàn bộ hệ thống chính trị.
ðề nghị các cấp lãnh ñạo ðảng, Nhà nước, Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân
dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên, các cơ quan báo chí cùng toàn thể nhân dân thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực
hiện Kế hoạch Công ước theo các nội dung Việt Nam ñã ký kết và phê chuẩn.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
ðiều 3. 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, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn
vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
Ni nhn:
- Ban Bí thư Trung ương ðảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCð TW về phòng, chống tham nhũng;
- HðND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của ðảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội ñồng 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 ñoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTðT, các Vụ, Cục,
ñơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KNTN (5b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

CÁC HOẠT ðỘNG CỦA KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 445/Qð-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Nội dung các hoạt ñộng thực hiện Công
ước

STT

Cơ quan phối hợp chính

Thời ñiểm
trình

Cơ quan
ban hành
hoặc phê
duyệt

Báo cáo

Thanh tra
Chính phủ

Văn phòng Ban Chỉ ñạo
TW về PCTN, Văn phòng
Chính phủ, Bộ Công an, Bộ
Quốc phòng

Hàng năm

Chính phủ

Dự án
Luật

Thanh tra
Chính phủ

Bộ Tư pháp, Văn phòng
Chính phủ, Bộ Nội vụ

Tháng 10
năm 2010

Quốc hội

Kế hoạch

Học viện
CT - HC
QG Hồ Chí
Minh

Văn phòng BCð TW về
PCTN, Thanh tra Chính
phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo
dục và ðào tạo

Tháng 6
năm 2010

Bộ trưởng
Bộ Nội vụ

ðề án

Bộ Nội vụ

Văn phòng Chính phủ

Tháng 6
năm 2010

Thủ tướng
Chính phủ

Văn phòng Ban Chỉ ñạo
TW về PCTN, Bộ Ngoại
giao, Bộ Thông tin và
Truyền thông, Thanh tra
Chính phủ, Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh

Tháng 6
năm 2010

Bộ trưởng
Bộ Tư pháp

Sản
phẩm

Cơ quan
chủ trì

I. Các biện pháp phòng ngừa (31)
1

2

1

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

ðánh giá tình hình tham nhũng và việc thực
hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (ðiều
5 khoản 3 - Công ước)
Sửa ñổi Luật Thanh tra. Quy ñịnh rõ chức
năng, tăng cường tính ñộc lập và quyền
hạn của ñơn vị chuyên trách chống tham
nhũng (ðiều 6 khoản 1, 2 - Công ước)
Xây dựng thực hiện ðề án ñưa nội dung
phòng, chống tham nhũng vào chương trình
ñào tạo, giáo dục, bồi dưỡng ñối với cán
bộ, công chức (ðiều 7 khoản d - Công ước)
Thi tuyển một số chức danh lãnh ñạo, quản
lý (ðiều 7 - Công ước)
Xây dựng ðề án tuyên truyền, phổ biến
rộng rãi trong ñội ngũ cán bộ, công chức và
nhân dân về pháp luật phòng chống tham
nhũng, Công ước và thực hiện Công ước
(ðiều 7 - Công ước)
Sửa ñổi, bổ sung các quy ñịnh về chế ñộ,
ñịnh mức, tiêu chuẩn ñối với cán bộ, công
chức (ðiều 7 - Công ước)
Sửa ñổi, bổ sung Nghị ñịnh số
158/2007/Nð-CP về danh mục các vị trí
công tác và thời hạn ñịnh kỳ chuyển ñổi vị
trí công tác ñối với cán bộ, công chức, viên
chức (ðiều 7 khoản 1.b - Công ước)
Sửa ñổi Nghị ñịnh số 107/2006/Nð-CP về
xử lý trách nhiệm của người ñứng ñầu cơ
quan, tổ chức, ñơn vị khi ñể xảy ra tham
nhũng…; bổ sung cơ chế miễn nhiệm, bãi

ðề án

Bộ Tư
pháp

ðề án

Bộ Tài
chính

Văn phòng Chính phủ, Bộ
Nội vụ

Tháng 6
năm 2010

Thủ tướng
Chính phủ

Nghị ñịnh

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp, Văn phòng
Chính phủ, Văn phòng Ban
Chỉ ñạo TW về PCTN

Tháng 12
năm 2011

Chính phủ

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp, Văn phòng
Chính phủ, Thanh tra Chính
phủ, Văn phòng Ban Chỉ
ñạo TW về PCTN

Tháng 12
năm 2011

Chính phủ

Nghị ñịnh

9

9

nhiệm, cho từ chức, tạm ñình chỉ chức vụ
của người ñứng ñầu khi ñể xảy ra tham
nhũng trong cơ quan, tổ chức, ñơn vị do
mình quản lý, phụ trách (ðiều 7 - Công
ước)
Quy chế khen thưởng người có thành tích
xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng và
người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng
(ðiều 7 khoản 1 - Công ước)

10

10

Nghị ñịnh về Chế ñộ ñãi ngộ và trách nhiệm
của cán bộ, công chức trong các cơ quan,
ñơn vị chuyên trách chống tham nhũng
(ðiều 7 - khoản 1 - Công ước)

11

11

Công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát
việc thực hiện các chính sách an sinh xã
hội (ðiều 8 khoản 1 - Công ước)

12

Quy tắc ñạo ñức nghề nghiệp và ñào tạo
liêm chính cho ñội ngũ phóng viên, biên tập
viên (ðiều 8 khoản 2 - Công ước)

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

Trách nhiệm giải trình của cán bộ, công
chức, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức
ñơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, công
vụ và việc thực hiện các quy ñịnh về công
khai, minh bạch hoạt ñộng của cơ quan, tổ
chức, ñơn vị (ðiều 8 khoản 4 - Công ước)
Xây dựng trung tâm ñấu thầu theo khu vực
ñể thực hiện việc mua sắm công tập trung
(ðiều 9 khoản 1 - Công ước)
Quy ñịnh về bán, thanh lý, giao, cho thuê tài
sản công (ðiều 9 khoản 1 - Công ước)
ðẩy mạnh cải cách hành chính, ñổi mới
công nghệ quản lý trong lĩnh vực thuế, hải
quan (ðiều 10 khoản b - Công ước)
Công khai trong hoạt ñộng thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo (ðiều 10 - Công
ước)
Minh bạch hóa quá trình chuẩn bị, trình,

Bộ Tư pháp, Văn phòng
Ban Chỉ ñạo TW về PCTN,
Thanh tra Chính phủ, Văn
phòng Chính phủ
Bộ Tư pháp, Văn phòng
Ban Chỉ ñạo TW về PCTN,
Thanh tra Chính phủ, Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao,
Bộ Công an, Bộ Tài chính

Quyết
ñịnh

Bộ Nội vụ

Tháng 6
năm 2010

Thủ tướng
Chính phủ

Nghị ñịnh

Bộ Nội vụ

Tháng 6
năm 2010

Chính phủ

Quyết
ñịnh

Thanh tra
Chính phủ

Bộ Tư pháp, Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội

Tháng 6
năm 2010

Thủ tướng
Chính phủ

Quyết
ñịnh

Bộ Thông
tin và
Truyền
thông

Văn phòng Chính phủ, Bộ
Nội vụ, Trung ương Hội
Nhà báo

Tháng 6
năm 2010

Bộ trưởng
Bộ Thông
tin và
Truyền
thông

Nghị ñịnh

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành
liên quan

Tháng 6
năm 2010

Chính phủ

ðề án

Bộ Tài
chính

Bộ Kế hoạch và ðầu tư

Tháng 12
năm 2010

Thủ tướng
Chính phủ

Nghị ñịnh

Bộ Tài
chính

Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành
liên quan

Tháng 12
năm 2010

Chính phủ

ðề án

Bộ Tài
chính

Bộ Kế hoạch và ðầu tư,
VCCI

Tháng 6
năm 2010

Thủ tướng
Chính phủ

Quy chế

Thanh tra
Chính phủ

Văn phòng Chính phủ, Bộ
Tư pháp, Bộ Nội vụ

Tháng 12
năm 2009

Tổng thanh
tra

ðề án

Bộ Tư

Văn phòng Chính phủ

Tháng 12

Chính phủ

19

19

20

20

21

21

22

22

23

24

23

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

ban hành văn bản hành chính, quyết ñịnh
cá biệt (ðiều 10 - Công ước)
Minh bạch hóa quá trình hoạch ñịnh, trình,
ban hành chính sách, pháp luật (ðiều 10 Công ước)

pháp

ðề án

Công khai trong hoạt ñộng ñiều tra, truy tố,
xét xử, thi hành án (ðiều 10 - Công ước)

Thông tư
liên tịch

Luật Tiếp cận thông tin (ðiều 10 - Công
ước)
Rà soát, sửa ñổi, bổ sung các thủ tục hành
chính giai ñoạn 2011 - 2020 (ðiều 10 Công ước)

Dự án
Luật

Quy chế về việc công khai danh sách
doanh nghiệp có liên quan ñến tham nhũng
(ðiều 12 - Công ước)

Xây dựng và thực hiện văn hóa kinh doanh
lành mạnh, phi tham nhũng (ðiều 12 khoản
2 - Công ước)
Sửa ñổi, bổ sung Luật Kế toán năm 2004.
Bổ sung nhằm phòng ngừa tham nhũng,
tăng cường minh bạch, chuẩn mực, quy
trình thực hiện, kiểm soát quản lý sổ sách
kế toán, kiểm toán ñối với doanh nghiệp
(ðiều 12 - Công ước)
Luật Tố cáo. Bổ sung việc tiếp nhận thông
tin ñơn thư nặc danh (ðiều 13 - Công ước)
Sửa ñổi, bổ sung Luật các Tổ chức tín
dụng. Tạo ñiều kiện kiểm soát phát hiện liên
quan tham nhũng, rửa tiền (ðiều 14 - Công
ước)
Sửa ñổi, bổ sung Luật Chứng khoán (ðiều
14 - Công ước)
Luật ðăng ký bất ñộng sản. Minh bạch,
quản lý bất ñộng sản, hỗ trợ chống rửa tiền
(ðiều 14 - Công ước)

năm 2011

Bộ Tư
pháp

Văn phòng Chính phủ, Văn
phòng Quốc hội

Viện Kiểm
sát nhân
dân tối cao
Bộ Tư
pháp

Bộ Công an, Bộ Quốc
phòng, Bộ Tư pháp, Tòa án
nhân dân tối cao
Văn phòng Chính phủ, Bộ
Nội vụ
Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp,
Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam

Tháng 12
năm 2011

Chính phủ

Tháng 10
năm 2010

Liên ngành

Tháng 10
năm 2010

Quốc hội

Tháng 6
năm 2011

Thủ tướng
Chính phủ

Kế hoạch

Văn phòng
Chính phủ

Quyết
ñịnh

Bộ Kế
hoạch và
ðầu tư

Bộ Tài chính, Thanh tra
Chính phủ, VCCI

Tháng 6
năm 2010

Bộ trưởng
Bộ Kế
hoạch và
ðầu tư

ðề án

Phòng
Thương
mại và
Công
nghiệp Việt
Nam

Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ
Công thương, Thanh tra
Chính phủ, Hiệp hội doanh
nghiệp, Hiệp hội ngành
nghề

Tháng 6
năm 2010

Thủ tướng
Chính phủ

Dự án
Luật

Bộ Tài
chính

Bộ Tư pháp, các Bộ,
ngành, ñịa phương

Tháng 10
năm 2012

Quốc hội

Dự án
Luật

Thanh tra
Chính phủ

Bộ Tư pháp, Văn phòng
Chính phủ

Tháng 10
năm 2010

Quốc hội

Dự án
Luật

Ngân hàng
Nhà nước

Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành
liên quan

Tháng 10
năm 2009

Quốc hội

Dự án
Luật

Bộ Tài
chính

Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành
liên quan

Tháng 10
năm 2010

Quốc hội

Dự án
Luật

Bộ Tư
pháp

Bộ Tài chính

Tháng 10
năm 2010

Quốc hội

30

31

32

Luật Chống rửa tiền. Thay cho Nghị ñịnh
Dự án
chống rửa tiền năm 2005 (ðiều 14 - Công
Luật
ước)
II. Bổ sung tội danh tham nhũng và thực thi pháp luật (7)
Sửa ñổi Bộ luật Hình sự. Bổ sung các hành
vi tham nhũng ñược quy ñịnh trong Luật
Dự án
1
Phòng chống tham nhũng (ðiều 18, 21, 22 Luật
Công ước)
Nghiên cứu bổ sung Bộ luật Hình sự, Luật
Phòng, chống tham nhũng về bổ sung tội
ñưa và nhận hối lộ cho công chức nước
ngoài, công chức của tổ chức quốc tế (ðiều
Dự án
2
16 khoản 1); bổ sung hành vi tham nhũng
Luật
khu vực tư và tội danh ñưa, nhận hối lộ và
tham ô tài sản trong khu vực tư (ðiều 21);
quy ñịnh pháp nhân là chủ thể của hành vi
tham nhũng (ðiều 26 - Công ước)
30

33

3

Quy chế bảo vệ người tố cáo, phát hiện
hành vi tham nhũng (ðiều 32 khoản 1 Công ước)

34

4

Luật Bảo vệ nhân chứng cung cấp thông tin
tố giác tội phạm (ðiều 32 - Công ước)

35

5

36

6

37

7

Nghiên cứu kết hợp tổ chức và hoạt ñộng
thanh tra với tổ chức và hoạt ñộng kiểm tra
của ðảng (ðiều 36 và ðiều 6 khoản 1 Công ước)
Sửa ñổi, bổ sung Thông tư liên tịch về quan
hệ phối hợp trong việc phát hiện ñiều tra,
xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ
quan thanh tra kiến nghị xem xét, khởi tố
(ðiều 30 - Công ước)
Nghiên cứu vấn ñề xử lý hình sự về hành vi
làm giàu bất hợp pháp (ðiều 20 - Công
ước)

Ngân hàng
Nhà nước

Bộ Tư pháp, Bộ Công an

Tháng 10
năm 2010

Quốc hội

Bộ Tư
pháp

Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao, Tòa án nhân dân tối
cao, Bộ Công an, Bộ Quốc
phòng

Tháng 11
năm 2010

Quốc hội

Bộ Tư
pháp

Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao, Tòa án nhân dân tối
cao, Bộ Công an, Bộ Quốc
phòng, Thanh tra Chính
phủ

Tháng 10
năm 2016

Quốc hội

Tháng 6
năm 2010

Thủ tướng
Chính phủ

Tháng 5
năm 2011

Quốc hội

Tháng 12
năm 2011

Thủ tướng
Chính phủ

Bộ Tư pháp, Thanh tra
Chính phủ, Bộ Nội vụ, Văn
phòng Chính phủ, Văn
phòng Ban Chỉ ñạo TW về
PCTN
Văn phòng Ban Chỉ ñạo
TW về PCTN, Bộ Tư pháp,
Thanh tra Chính phủ, Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao,
Tòa án nhân dân tối cao
Ủy ban Kiểm tra Trung
ương, Ban Tổ chức Trung
ương, Văn phòng Chính
phủ, Bộ Nội vụ

Quyết
ñịnh

Bộ Công
an

Dự án
Luật

Bộ Công
an

ðề án

Thanh tra
Chính phủ

Thông tư
liên tịch

Viện Kiểm
sát nhân
dân tối cao

Thanh tra Chính phủ, Bộ
Công an, Bộ Quốc phòng

Tháng 12
năm 2009

Liên ngành

ðề án
nghiên
cứu, báo
cáo

Bộ Tư
pháp

Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao, Tòa án nhân dân tối
cao, Bộ Công an, Văn
phòng Ban Chỉ ñạo TW về

Năm 2016

Chính phủ

PCTN
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40

41

42
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44

45

III. Hợp tác quốc tế (4)
Nghiên cứu về ñiều tra chung; xây dựng
quy ñịnh ñể ñàm phán và rà soát ký kết
1
hiệp ước, thỏa thuận ñể ñảm bảo phối hợp
hoặc chủ ñộng, ñộc lập ñiều tra rồi thông
báo kết quả cho nhau (ðiều 49 - Công ước)
Nghiên cứu học tập việc thực hiện ñiều tra
ñặc biệt của các nước; xây dựng quy ñịnh
2
áp dụng ñiều tra ñặc biệt quản lý theo quy
trình chặt chẽ (ðiều 50 - Công ước)
Luật Thi hành án Hình sự. Bổ sung quy
ñịnh hợp tác quốc tế thu hồi tài sản tham
3
nhũng trong việc thi hành án hình sự (ðiều
55 - Công ước)
Xây dựng Quy chế phối hợp ñể thực thi
Công ước, tham gia Hội nghị quốc gia
thành viên Công ước theo các chương trình
4
quốc tế và khu vực ñể trao ñổi kinh nghiệm,
trao ñổi thông tin, ñào tạo cán bộ, hỗ trợ kỹ
thuật, hoàn thiện thể chế về phòng, chống
tham nhũng. (ðiều 43 - Công ước)
IV. Thu hồi tài sản (2)
Sửa ñổi Bộ luật Tố tụng hình sự. Nghiên
cứu bổ sung thi hành án phần dân sự về
1
bản án hình sự của tòa án nước ngoài; hợp
tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng
(khoản 1b, 3, 5 và 8 ðiều 55 - Công ước)
Sửa ñổi, bổ sung Nghị ñịnh số 37/2007/NðCP về minh bạch tài sản, thu nhập. Bổ sung
2
chế tài giám sát chặt chẽ tài khoản người
ñã và ñang giữ chức vụ chủ chốt trong bộ
máy và người thân (ðiều 52 - Công ước)
V. Hỗ trợ kỹ thuật và trao ñổi thông tin (9)
Tăng cường trang thiết bị, nâng cao nghiệp
vụ, kỹ thuật ñiều tra tội phạm tham nhũng;
1
hợp tác trao ñổi kinh nghiệm và hỗ trợ của
các nước; (ðiều 60 - Công ước)
ðổi mới công tác ñào tạo nghiệp vụ ñối với
2
cán bộ, thanh tra viên (ðiều 60 khoản 1 -

ðề án
nghiên
cứu, ký
kết

Viện KSND
tối cao

Bộ Tư pháp, Tòa án nhân
dân tối cao, Bộ Ngoại giao,
Bộ Công an, Bộ Quốc
phòng

Hàng năm

Viện trưởng
Viện KSND
tối cao

ðề án
nghiên
cứu, ký
kết

Bộ Công
an

Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm
sát nhân dân tối cao, Bộ
Ngoại giao

Tháng 6
năm 2011

Bộ trưởng
Bộ Công an

Dự án
luật

Bộ Công
an

Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao, Tòa án
nhân dân tối cao, Bộ Quốc
phòng, Bộ Ngoại giao

Tháng 5
năm 2011

Quốc hội

Quyết
ñịnh

Thanh tra
Chính phủ

Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao, Tòa án
nhân dân tối cao, Bộ Công
an, Bộ Quốc phòng, Bộ
Ngoại giao

Tháng 10
năm 2010

Thủ tướng
Chính phủ

Dự án
Luật

Viện KSND
tối cao

Bộ Tư pháp, Tòa án nhân
dân tối cao, Bộ Công an,
Bộ Quốc phòng

Tháng 10
năm 2010

Quốc hội

Nghị ñịnh

Thanh tra
Chính phủ

Bộ Tư pháp, Văn phòng
Ban Chỉ ñạo TW về PCTN,
Bộ Nội vụ, Văn phòng
Chính phủ, các Bộ, ngành,
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Tháng 6
năm 2010

Chính phủ

ðề án

Bộ Công
an

Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm
sát nhân dân tối cao

Tháng 6
năm 2010

Bộ trưởng
Bộ Công an

ðề án

Thanh tra
Chính phủ

Các Bộ, ngành liên quan

Tháng 6
năm 2010

Tổng
Thanh tra

Công ước)
Thông tin
liên tịch

Thanh tra
Chính phủ

Kiểm toán Nhà nước, Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao,
Tòa án nhân dân tối cao,
Bộ Công an, Bộ Quốc
phòng

4

Công khai kết quả ñánh giá thực trạng tham
nhũng, kết quả phòng, chống tham nhũng
của Việt Nam (ðiều 61 - Công ước)

Quy ñịnh

Văn phòng
Ban Chỉ
ñạo TW về
PCTN

Thanh tra Chính phủ, Văn
phòng Chính phủ

Tháng 6
năm 2011

Ban Chỉ
ñạo Trung
ương về
PCTN

5

Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng,
chống tham nhũng, ñề xuất sửa ñổi, bổ
sung Luật Phòng, chống tham nhũng (ðiều
61 khoản 3 - Công ước)

Báo cáo,
ðề án

Thanh tra
Chính phủ

Văn phòng Ban Chỉ ñạo
TW về PCTN, Văn phòng
Chính phủ

Tháng 6
năm 2011

Tổng
Thanh tra

49

6

Hệ thống tiêu chí ñánh giá, ño lường tham
nhũng và công tác phòng, chống tham
nhũng (ðiều 61 - Công ước)

Quy ñịnh

Thanh tra
Chính phủ

Văn phòng Ban Chỉ ñạo
TW về PCTN, Văn phòng
Chính phủ, các Bộ, Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh

Tháng 12
năm 2010

Tổng
Thanh tra

50

7

Báo cáo

Thanh tra
Chính phủ

Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ
Tài chính, VCCI

Hàng năm
(từ 2010)

Tổng
Thanh tra

51

8

Báo cáo

Thanh tra
Chính phủ

Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ
Tài chính, VCCI

Hàng năm
(từ 2010)

Tổng
Thanh tra

52

9

Báo cáo,
ðề án

Thanh tra
Chính phủ

Văn phòng Ban Chỉ ñạo
TW về PCTN, Văn phòng
Chính phủ

Tháng 6
năm 2016

Tổng
Thanh tra

46

47

48

3

Sửa ñổi, bổ sung quy ñịnh về cơ chế trao
ñổi thông tin, tài liệu, dữ liệu ñể phân tích
phục vụ phòng, chống tham nhũng (ðiều 60
khoản 4 - Công ước)

ðiều tra chi phí không chính thức của hộ
gia ñình trong giao dịch với cơ quan nhà
nước (ðiều 61 - Công ước)
ðiều tra chi phí không chính thức của
doanh nghiệp trong giao dịch với cơ quan
nhà nước (ðiều 61 - Công ước)
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng,
chống tham nhũng, ñề xuất sửa ñổi, bổ
sung Luật Phòng, chống tham nhũng (ðiều
61 khoản 3 - Công ước)

Tháng 6
năm 2010

Liên ngành

