NỘI DUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA
LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
(Đính kèm Văn bản số 102/PCKSNB-PC ngày 26/6/2013 của Ban PC-KSNB)
1. Quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ
chức, đơn vị
Điều 11. Nguyên tắc và nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động
của cơ quan, tổ chức, đơn vị
1. Chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật

phải được công khai, minh bạch, bảo đảm công bằng, dân chủ.
2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động của mình, trừ nội
dung thuộc bí mật nhà nước và những nội dung khác theo quy định của Chính
phủ.
Điều 12. 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 làm việc 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 các phương tiện thông tin đại chúng;
e) Đưa lên trang thông tin điện tử;
g) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Trong trường hợp pháp luật không có quy định về hình thức công khai,
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 và e khoản 1 Điều này. Ngoài ra,
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể lựa chọn thêm hình thức công
khai quy định tại điểm a, điểm g khoản 1 Điều này.”
2. Quy định về công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng
cơ bản
Điều 13. Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản
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1. Việc mua sắm công và xây dựng cơ bản phải được công khai theo quy
định của pháp luật.
2. Trường hợp mua sắm công và xây dựng cơ bản mà pháp luật quy định
phải đấu thầu thì nội dung công khai bao gồm:
a) Kế hoạch đấu thầu, mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển, mời thầu;
b) Danh mục các dự án chỉ định thầu, lý do chỉ định thầu, thông tin về nhà
thầu được chỉ định; danh mục các dự án đấu thầu hạn chế, nhà thầu tham gia đấu
thầu hạn chế, danh sách ngắn nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, lý do đấu thầu
hạn chế, kết quả lựa chọn nhà thầu
c) Thông tin về cá nhân, tổ chức thuộc chủ dự án, bên mời thầu, nhà thầu,
cơ quan quản lý hoặc đối tượng khác vi phạm pháp luật về đấu thầu; thông tin về
nhà thầu bị cấm tham gia và thông tin về xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
d) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, hệ thống thông tin dữ liệu về
đấu thầu;
đ) Báo cáo tổng kết công tác đấu thầu trên phạm vi toàn quốc của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư; báo cáo tổng kết công tác đấu thầu của bộ, ngành, địa phương
và cơ sở;
e) Thẩm quyền, thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đấu
thầu.
3. Quy định về công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây
dựng
Điều 14. Công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng
1. Trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, phải công khai, minh bạch các
nội dung sau đây:
a) Báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, báo cáo đánh giá tác động kinh tế
- xã hội; các mục tiêu, dự kiến kết quả, các nhóm hoạt động chính và đối tượng
thụ hưởng trong quá trình lập dự án;
b) Quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch thực hiện dự án;
c) Báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện dự án, báo cáo đánh giá thực
hiện dự án và báo cáo kết thúc dự án.
2. Dự án quy hoạch đầu tư xây dựng phải được lấy ý kiến của nhân dân
địa phương nơi quy hoạch về nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và
sau khi được phê duyệt phải được công khai về các nội dung quy định tại điểm b
và điểm c khoản 1 Điều này.
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3. Dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách địa phương phải được Hội đồng
nhân dân xem xét, quyết định.
4. Dự án đầu tư xây dựng sau khi được quyết định, phê duyệt phải được
công khai về nội dung quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này để nhân
dân giám sát.”
4. Quy định về công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước
Điều 15. Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước
1. Các cấp ngân sách, đơn vị dự toán ngân sách phải công khai chi tiết số
liệu dự toán và quyết toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định,
phê chuẩn, kể cả khoản ngân sách bổ sung.
2. Đơn vị dự toán ngân sách có nguồn thu và các khoản chi từ các khoản
đóng góp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật phải công khai mục
đích huy động, kết quả huy động và hiệu quả việc sử dụng các nguồn huy động.
3. Tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ phải công khai các nội dung
sau đây:
a) Số liệu dự toán, quyết toán;
b) Khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân (nếu có);
c) Cơ sở xác định mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ.
4. Dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước
phải công khai các nội dung sau đây:
a) Việc phân bổ vốn đầu tư trong dự toán ngân sách nhà nước được giao
hằng năm cho các dự án;
b) Dự toán ngân sách của dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư được duyệt,
mức vốn đầu tư của dự án được giao trong dự toán ngân sách năm;
c) Quyết toán vốn đầu tư của dự án hằng năm;
d) Quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
5. Quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước phải công khai các nội dung sau
đây:
a) Quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ;
b) Kế hoạch tài chính hằng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có
quan hệ với ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền;
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c) Kết quả hoạt động của quỹ;
d) Quyết toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
6. Việc phân bổ, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước cho các dự án,
chương trình mục tiêu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải
công khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan và nhân dân nơi trực tiếp thụ
hưởng biết.
7. Cơ quan thuế, cơ quan hải quan và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có thu
phí, lệ phí phải công khai căn cứ tính mức thu, số thu thực tế, đối tượng miễn,
giảm và căn cứ miễn, giảm các khoản thu ngân sách
5. Quy định về công khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng các
khoản hỗ trợ, viện trợ
Điều 17. Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ,
viện trợ
Việc quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức
(ODA) được thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Luật này. Đối với các
khoản viện trợ phi chính phủ phải được công khai cho các đối tượng thụ hưởng
biết.
6. Quy định về công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp của
Nhà nước
Điều 18. Công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp của Nhà nước
1. Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm công khai các nội dung sau
đây:
a) Vốn và tài sản của Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;
b) Vốn và tài sản của doanh nghiệp đầu tư vào công ty con, công ty liên
kết;
c) Các khoản đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính;
d) Vốn vay ưu đãi;
đ) Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán;
e) Việc lập và sử dụng quỹ của doanh nghiệp;
g) Việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý;
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h) Họ, tên, nhiệm vụ, lương và các khoản thu nhập khác của người trong
Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc,
Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng.
2. Hằng năm, doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập
phải báo cáo bằng văn bản các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này với Bộ
Tài chính, bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực kinh doanh chính và Thanh
tra Chính phủ.
Hằng năm, doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng thành lập phải báo cáo
bằng văn bản các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này với Bộ Tài chính, bộ
quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực kinh doanh chính, Thanh tra Chính phủ và
Thanh tra bộ chủ quản.
Hằng năm, doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương thành lập phải báo cáo bằng văn bản các nội
dung quy định tại khoản 1 Điều này với Sở tài chính, sở quản lý nhà nước về
ngành, lĩnh vực kinh doanh chính và Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương.”
7. Quy định về công khai, minh bạch trong cổ phần hoá doanh nghiệp
của Nhà nước
Điều 19. Công khai, minh bạch trong cổ phần hoá doanh nghiệp của Nhà
nước
1. Việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước phải công khai, minh bạch;
không được cổ phần hoá khép kín trong nội bộ doanh nghiệp. Doanh nghiệp
được cổ phần hoá có trách nhiệm công khai báo cáo tài chính, báo cáo kiểm
toán, phương án, kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp.
2. Cơ quan cử người đại diện phần vốn của Nhà nước ở doanh nghiệp có
trách nhiệm công khai giá trị doanh nghiệp được cổ phần hoá và việc điều chỉnh
giá trị doanh nghiệp (nếu có).
3. Việc bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp được cổ phần hoá phải thực
hiện bằng phương thức bán đấu giá.
8. Quy định về công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ
Điều 30. Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ
Trong công tác tổ chức - cán bộ, phải công khai, minh bạch các nội dung
sau đây:
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1. Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào
cơ quan, tổ chức, đơn vị;
2. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức;
3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, cho thôi việc, cho thôi
giữ chức vụ, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức;
4. Chuyển ngạch, nâng ngạch, luân chuyển, điều động, biệt phái đối với
cán bộ, công chức, viên chức;
5. Nâng lương, thưởng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động khác;
6. Việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc.
9. Quy định về xây dựng, ban hành và thực hiện, kiểm tra các chế độ,
định mức, tiêu chuẩn
Điều 34. Xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu
chuẩn
1. Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có
trách nhiệm:
a) Xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;
b) Công khai các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn về quyền lợi
đối với từng loại chức danh trong cơ quan mình;
c) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp và các cơ
quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách nhà nước căn cứ vào quy định
tại khoản 1 Điều này hướng dẫn áp dụng hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có
thẩm quyền xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn
áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.
3. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành trái pháp luật các chế
độ, định mức, tiêu chuẩn.
Điều 35. Kiểm tra và xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu
chuẩn
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và
xử lý kịp thời hành vi vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
2. Người có hành vi vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn
phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.
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3. Người cho phép sử dụng vượt chế độ, định mức, tiêu chuẩn phải bồi
thường phần giá trị mà mình cho phép sử dụng vượt quá; người sử dụng vượt
chế độ, định mức, tiêu chuẩn có trách nhiệm liên đới bồi thường phần giá trị
được sử dụng vượt quá.
4. Người cho phép thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật thấp hơn mức quy định phải bồi thường phần giá trị mà mình cho phép
sử dụng thấp hơn; người hưởng lợi từ việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu
chuẩn chuyên môn - kỹ thuật thấp hơn có trách nhiệm liên đới bồi thường phần
giá trị được hưởng lợi.
10. Quy định về vhững việc việc cán bộ, công chức, viên chức không
được làm
Điều 37. Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm
…..
5. Cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng
giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và
những cán bộ quản lý khác trong doanh nghiệp của 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 - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch,
mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp.
…..
11. Quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Điều 44. Nghĩa vụ kê khai tài sản
1. Những người sau đây phải kê khai tài sản:
a) Cán bộ từ Phó trưởng phòng của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh trở lên và tương đương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị;
b) Một số cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; người làm công tác
quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết
công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân;
c) Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
Chính phủ quy định cụ thể những người phải kê khai tài sản quy định tại
khoản này.
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2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai tài sản, mọi biến động
về tài sản thuộc sở hữu của mình và tài sản thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng và
con chưa thành niên.
3. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai trung thực và chịu trách
nhiệm về việc kê khai.
Điều 45. Tài sản phải kê khai
Các loại tài sản phải kê khai bao gồm:
1. Nhà, quyền sử dụng đất;
2. Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và các loại tài sản khác mà giá
trị của mỗi loại từ năm mươi triệu đồng trở lên;
3. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;
4. Thu nhập phải chịu thuế theo quy định của pháp luật.
Điều 46. Thủ tục kê khai tài sản
1. Việc kê khai tài sản được thực hiện hằng năm tại cơ quan, tổ chức, đơn
vị nơi người có nghĩa vụ kê khai làm việc và được hoàn thành chậm nhất vào
ngày 31 tháng 12.
2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải ghi rõ những thay đổi về tài sản
so với lần kê khai trước đó.
3. Bản kê khai tài sản được nộp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm
quyền quản lý người có nghĩa vụ kê khai tài sản.
Điều 46a. Công khai bản kê khai tài sản
Việc công khai bản kê khai tài sản của người có nghĩa vụ kê khai được
thực hiện như sau:
1. Bản kê khai tài sản của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.
Người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định
việc công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp hoặc niêm yết bản kê khai
tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thời điểm công khai được thực
hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 3 hằng năm.
Trường hợp công khai bằng hình thức niêm yết thì phải bảo đảm thời gian tối
thiểu là ba mươi ngày liên tục;
2. Bản kê khai tài sản của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội
đồng nhân dân phải được công khai tại hội nghị cử tri nơi công tác của người đó.
Thời điểm, hình thức công khai được thực hiện theo quy định của Hội đồng bầu
cử;
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3. Bản kê khai tài sản của người dự kiến được bầu, phê chuẩn tại Quốc
hội, Hội đồng nhân dân phải được công khai với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội
đồng nhân dân tại kỳ họp. Thời điểm, hình thức công khai được thực hiện theo
quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân.
Điều 46b. Nghĩa vụ giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm
1. Người kê khai tài sản có nghĩa vụ giải trình nguồn gốc phần tài sản tăng
thêm quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật này.
2. Chính phủ quy định mức giá trị tài sản tăng thêm và việc xác định giá
trị tài sản tăng thêm, thẩm quyền yêu cầu giải trình, trách nhiệm của người giải
trình, trình tự, thủ tục của việc giải trình.
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