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Lêi nãi ®Çu 

§iÒu 2 LuËt Gi¸o dôc kh¼ng ®Þnh: “Môc tiªu gi¸o dôc lµ ®µo t¹o con ngêi ViÖt 

Nam ph¸t triÓn toµn diÖn, cã ®¹o ®øc, tri thøc, søc khoÎ, thÈm mĩ vµ nghÒ nghiÖp, trung 

thµnh víi lÝ tëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi; h×nh thµnh vµ båi dìng nh©n 

c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña c«ng d©n, ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp x©y dùng vµ 

b¶o vÖ Tæ quèc”. Trong sø mÖnh cao c¶ cña minh, ngµnh gi¸o dôc cã nhiÖm vô quan 

träng víi sù ph¸t triÓn toµn diÖn con ngêi ViÖt Nam, trong ®ã cã viÖc h×nh thµnh ý thøc 

chÊp hµnh ph¸p luËt trong c«ng d©n, chèng l¹i nh÷ng biÓu hiÖn tham nhòng trong c¸c 

lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi.  

Gi¸o dôc cho häc sinh néi dung, ý thøc phßng chèng tham nhòng kh«ng 

chØ gãp phÇn æn ®Þnh ho¹t ®éng cña ngµnh gi¸o dôc mµ cßn gãp phÇn trùc tiÕp 

vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc. 

  Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, 

chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 

2013-2014, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o x©y dùng tµi liÖu “Gi¸o dôc phßng, chèng 

tham nhòng trong m«n Gi¸o dôc c«ng d©n cÊp Trung häc phæ th«ng”, nh»m 

trang bÞ cho häc sinh trung häc phæ th«ng (THPT) những kiÕn thøc vÒ phßng, 

chèng tham nhòng, qua ®ã n©ng cao nhËn thøc cho häc sinh vÒ môc ®Ých, yªu 

cÇu cña cuéc ®Êu tranh phßng, chèng tham nhòng, x©y dùng ®îc th¸i ®é, ý thøc 

®Êu tranh, bµi trõ tÖ n¹n tham nhòng trong x· héi. Víi môc tiªu ®ã, néi dung 

gi¸o dôc phßng, chèng tham nhòng ®îc ®a vµo d¹y häc trong c¸c trêng trung 

häc phæ th«ng tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò sau: Kh¸i niÖm tham nhòng; nh÷ng biÓu 

hiÖn cña tham nhòng; nguyªn nh©n, t¸c h¹i cña tham nhòng ®èi víi nhµ níc vµ 

x· héi; th¸i ®é øng xö cña häc sinh ®èi víi hµnh vi tham nhòngVíi thêi lîng cã 

h¹n trong ch¬ng tr×nh m«n Gi¸o dôc C«ng d©n ë cÊp THPT, chóng t«i kh«ng 

viÕt thµnh nh÷ng chuyªn ®Ò riªng mµ néi dung phßng, chèng tham nhòng ®îc 

tÝch hîp vµo m«n häc. 

Tµi liÖu gåm c¸c phÇn sau : 

PhÇn thø nhÊt: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ phßng, chèng tham nhòng. 
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PhÇn thø hai: Nội dung tÝch hîp gi¸o dôc phßng, chèng tham nhòng trong 

m«n Gi¸o dôc C«ng d©n cÊp THPT. 

Phần thứ ba: Phương pháp dạy học những nội dung giáo dục phòng, 

chống tham nhũng trong môn Giáo dục Công dân cấp THPT. 

 Phần thứ tư: Gợi ý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh về nội 

dung Giáo dục phòng, chống tham nhũng trong môn Giáo dục Công dân. 

 MÆc dï c¸c t¸c gi¶ ®· cã nhiÒu cè g¾ng, nhng tµi liÖu vÉn kh«ng tr¸nh khái 

nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh, rÊt mong sù th«ng c¶m vµ ®ãng gãp cña c¸c thÇy c«. 

                                                                      C¸C T¸C GI¶ 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số: 10/CT-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2013 

  

CHỈ THỊ 

VỀ VIỆC ĐƯA NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀO GIẢNG 

DẠY TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO TỪ NĂM HỌC 2013-2014 

Sau 3 năm triển khai thí điểm thực hiện Quyết định 137/2009/QĐ-TTg 
ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội 
dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng 
(gọi tắt là Đề án 137) đến nay đã có đủ điều kiện để đưa nội dung phòng, chống 
tham nhũng vào giảng dạy từ năm học 2013-2014 tại các cơ sở giáo dục, đào tạo 
(từ cấp trung học phổ thông trở lên). Để thực hiện tốt việc đưa nội dung phòng, 
chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 
2013-2014, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 

1. Thanh tra Chính phủ: 

a) Rà soát, hoàn thiện, phê duyệt, phát hành các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn 
về phòng, chống tham nhũng dành cho giảng viên, giáo viên các trường đại học, 
cao đẳng, trung cấp; giáo viên các trường trung học phổ thông; giảng viên, giáo 
viên các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc cơ quan, tổ chức của Đảng, 
nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội; hoàn thiện chuyên mục 
phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, 
đăng tải, cung cấp thông tin kịp thời các tài liệu đã được các Bộ, ngành biên soạn, 
phê duyệt, tư liệu về các vụ án tham nhũng trong và ngoài nước, kinh nghiệm của 
nước ngoài về phòng, chống tham nhũng phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, 
học tập của giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên. 

b) Hỗ trợ tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu, báo cáo viên giúp các Bộ, 
ngành trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên giảng dạy nội 
dung phòng, chống tham nhũng. 

c) Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện và giảng dạy 
nội dung phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

d) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính 
quốc gia Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh nội dung tài 
liệu giảng dạy phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo phù 
hợp, hiệu quả. 
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Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong việc 
rà soát, điều chỉnh, phê duyệt chương trình, nội dung giảng dạy phòng, chống 
tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

a) Rà soát, hoàn thiện và tổ chức phê duyệt chương trình, tài liệu giảng 
dạy dùng cho các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ; 
hướng dẫn lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương 
trình giảng dạy trong kế hoạch đổi mới chương trình, tài liệu, sách giáo khoa phù 
hợp với từng cấp học. 

b) Hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến 
thức cho giáo viên, giảng viên giảng dạy về phòng, chống tham nhũng trong các 
cơ sở giáo dục, đào tạo, trừ các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc trách nhiệm quản 
lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Học 
viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. 

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức 
thực hiện giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ. 

d) Phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm việc 
giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng. 

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: 

a) Rà soát, điều chỉnh và tổ chức phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt chương trình, tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng trong 
các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ và hệ đào tạo, bồi 
dưỡng thuộc trách nhiệm quản lý của Học viện. 

b) Hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến 
thức cho giáo viên, giảng viên giảng dạy về phòng, chống tham nhũng trong các 
cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, Học viện. 

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức 
thực hiện giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của 
Bộ, Học viện. 

d) Phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm việc 
giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng. 

4. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí và hướng dẫn các Bộ, ngành, các cơ quan, 
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tổ chức, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở 
giáo dục, đào tạo xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, đảm bảo cho việc tổ chức và 
giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả, tiết kiệm. 

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đảm bảo 
nguồn vốn và nguồn tài trợ quốc tế khác để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện tốt 
nhiệm vụ đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, 
đào tạo, bồi dưỡng. 

c) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các 
Bộ, cơ quan có liên quan thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Đưa nội dung 
phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 
học 2013-2014” trong dự toán ngân sách hằng năm, trình cấp có thẩm quyền 
quyết định. 

5. Bộ Thông tin và Truyền thông: 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo, hướng dẫn, thanh 
tra, kiểm tra các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên 
truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, 
chống tham nhũng nói chung và việc tổ chức triển khai thực hiện đưa nội dung 
phòng, chống tham nhũng vào các cơ sở giáo dục, đào tạo nói riêng. 

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện 
và giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào 
tạo thuộc quyền quản lý. 

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ nhiệm vụ 
được giao chủ động xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong 
dự toán ngân sách hằng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định 
của Luật Ngân sách Nhà nước. 

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động 
bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào 
giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014” để các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện. 

7. Các cơ sở giáo dục, đào tạo: 

a) Trên cơ sở chương trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tập huấn, tài liệu 
tham khảo đã được phê duyệt và hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, tổ chức 
xây dựng kế hoạch giảng dạy, biên soạn giáo án, tổ chức giảng dạy, kiểm tra, 
đánh giá và tổ chức hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc điểm của cơ sở giáo 
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dục, đào tạo. 

b) Căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng dự toán kinh phí thực 
hiện, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách hằng năm, trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Chỉ thị này. 

9. Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện chỉ thị này, sơ kết rút kinh nghiệm việc giảng dạy nội dung phòng, 
chống tham nhũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện./. 
  Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
TW; 
- 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; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng 
TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, V.I (3b). 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thiện Nhân 
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Phần thứ nhất 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

I- ĐỊNH NGHĨA, ĐẶC TRƯNG VÀ BIỂU HIỆN CỦA THAM NHŨNG  

1. Định nghĩa 
Trên thế giới có nhiều định nghĩa khác nhau về tham nhũng. Theo nghĩa 

rộng, tham nhũng được hiểu là hành vi của bất kỳ người nào có chức vụ, quyền 

hạn hoặc được giao nhiệm vụ, quyền hạn và lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc 

nhiệm vụ được giao để vụ lợi. Theo nghĩa hẹp, tham nhũng là sự lợi dụng quyền 

lực nhà nước để trục lợi riêng. 

Ở Việt Nam, khái niệm tham nhũng được quy định tại Luật phòng, chống 

tham nhũng năm 20051. Theo đó, “tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, 

quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi"2. 

2. Đặc trưng của tham nhũng 
Theo các quy định của pháp luật hiện hành, tham nhũng có những đặc trưng 

cơ bản như sau: 

- Chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn. 

Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; sĩ 

quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị 

thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan 

chuyên môn - kĩ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân; cán bộ 

lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lí là 

người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp; người được giao 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công 

vụ đó. 

- Chủ thể tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao. 

Đây là đặc trưng thứ hai của tham nhũng. Chủ thể tham nhũng phải sử dụng 

"chức vụ, quyền hạn của mình như một phương tiện để thực hiện hành vi sai trái 

                                                
1. Luật Phòng, chống tham nhũng được ban hành năm 2005, được sửa đổi hai lần vào các năm 2007 
và 2012, sau đây gọi chung là Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 
2. Xem: khoản 2 Điều 1, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005; sửa đổi, bổ sung năm 2007, NXB Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 2010, tr.8 
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nhằm mang lại lợi ích cho mình, cho gia đình mình hoặc cho người khác. Một 

người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật vì động cơ vụ 

lợi nhưng hành vi đó không lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì không coi là tham 

nhũng (ví dụ như hành vi trộm cắp). 

- Mục đích của hành vi tham nhũng là vụ lợi. 

Mục đích của hành vi tham nhũng phải là mục đích vụ lợi. Vụ lợi là lợi ích 

vật chất (tiền, nhà, đất, các vật có giá trị...) hoặc lợi ích tinh thần mà người có 

chức vụ, quyền hạn mong muốn đạt được từ việc thực hiện hành vi lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn của mình. Lợi ích đó có thể cho mình, cho gia đình mình 

hoặc người thân của mình  

3. Biểu hiện của hành vi tham nhũng 
Bộ luật hình sự, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đỏi, bổ 

sung năm 2012) đã phân loại tham nhũng theo hành vi. Theo đó, những hành vi 

sau đây thuộc nhóm hành vi tham nhũng: 

1. Tham ô tài sản. 

2. Nhận hối lộ. 

3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ 

lợi. 

5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. 

7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi. 

8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền 

hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ 

lợi. 

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì 

vụ lợi. 

10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi. 

11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm 
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pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, 

kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi3. 

Trong 12 hành vi tham nhũng nêu trên, có 7 hành vi đã được quy định trong 

Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm2009 và có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2010), bao gồm: 

- Tham ô tài sản 

Tham ô tài sản là lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình 

có trách nhiệm quản lý. 

- Nhận hối lộ. 

Nhận hối lộ là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua 

trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất 

kỳ hình thức nào để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu 

của người đưa hối lộ. 

- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 

Lợi dung chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi 

là cá nhân vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích 

hợp pháp của công dân. 

- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ. 

Lạm quyền trong khi thi hành công vụ là cá nhân vì vụ lợi hoặc động cơ cá 

nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho 

lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. 

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng của người khác để trục lợi là 

cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc 

sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào, gây 

hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, để 

dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc 

                                                
3. Xem: Điều 3, Luật phòng, chống tham nhũng. 
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không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc 

của họ hoặc làm một việc không được phép làm. 

- Giả mạo trong công tác. 

Hành vi thứ 8 đến hành vi thứ 12 mới được bổ sung do đây là những hành 

vi đã phát sinh và đang trở nên phổ biến trên thực tế, cần được quy định cụ thể 

làm cơ sở pháp lí cho việc xử lí. Tuy nhiên, không phải mọi hành vi tham nhũng 

đều bị xử lí về hình sự mà chỉ những hành vi hội đủ các dấu hiệu cấu thành tội 

phạm quy định trong Bộ luật Hình sự thì mới được xác định là tội phạm và bị xử 

lí bằng biện pháp hình sự (các hành vi được quy định từ khoản 1 đến khoản 7 

Điều 3 của Luật) còn những hành vi khác (từ khoản 8 đến khoản 12 Điều 3 của 

Luật) được xác định là hành vi tham nhũng nhưng chưa cấu thành tội phạm thì 

được xử lý bằng biện pháp kỷ luật. 

- Về hành vi "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức 

vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa 

phương vì vụ lợi". Đây là một biểu hiện mới của tệ nạn tham nhũng. Khác với 

trước kia, tham nhũng thường là những hiện tượng nhỏ lẻ, được thực hiện bởi 

một hoặc một vài các nhân, thì hiện nay tham nhũng đã trở nên tinh vi, phức tạp 

hơn và nhiều khi mang tính tập thể, có tổ chức. Lợi ích mà hành vi tham nhũng 

nhằm đạt tới nhiều khi không trực tiếp mà "vòng vèo". Do vẫn còn tồn tại cơ chế 

"xin - cho" trong nhiều lĩnh vực nên có nhiều cá nhân đại diện cho cơ quan, tổ 

chức, đơn vị hoặc địa phương đã tìm cách hối lộ cho người có chức vụ, quyền 

hạn phụ trách việc phê duyệt chương trình, dự án, cấp kinh phí, ngân sách để 

được lợi cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình và thông qua đó để đạt 

được các lợi ích cá nhân. Hành vi này được coi là hành vi tham nhũng. Điều cần 

lưu ý là hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ là tội danh được quy định trong Bộ 

luật Hình sự không thuộc nhóm các tội phạm về tham nhũng mà thuộc nhóm các 

tội phạm về chức vụ. Nhưng hành vi đưa hối lộ, làm môi giới hối lộ được thực 

hiện bởi chủ thể có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi thì mới được coi là hành vi tham nhũng. 

Hành vi này vừa chịu sự điều chỉnh của pháp luật hình sự với tội danh tương ứng 



 11 

(nếu hành vi đó cấu thành tội phạm) vừa là hành vi tham nhũng theo sự điều 

chỉnh của pháp luật về tham nhũng. 

- Về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản nhà 

nước vì vụ lợi". Đây là hành vi lợi dụng việc được giao quyền quản lý tài sản của 

nhà nước để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc một nhóm người nào đó thay vì phục 

vụ cho lợi ích công. Biểu hiện cụ thể của hành vi này thường là cho thuê tài sản 

như: nhà xưởng, trụ sở, xe ô tô và các tài sản khác để lấy tiền chia nhau, nhiều 

khi là một số lượng rất lớn và tình trạng này có ở hầu hết các cấp, từ trung ương 

đến địa phương và cần phải ngăn chặn kịp thời. 

- Về hành vi "nhũng nhiễu vì vụ lợi". Một số cán bộ, công chức không thực 

hiện trách nhiệm với thái độ công tâm và tinh thần phục vụ mà ngược lại thường 

tìm cách lợi dụng những sơ hở  hoặc không rõ ràng của các thủ tục, thậm chí tự 

ý đặt ra các điều kiện gây thêm khó khăn cho công dân và doanh nghiệp để buộc 

công dân và doanh nghiệp quà cáp, biếu xén cho mình. Thực chất của hành vi 

này là sự ép buộc đưa hối lộ được che đậy dưới hình thức tinh vi rất khó có căn 

cứ để xử lý. Cũng có thể coi hành vi nhũng nhiễu là hành vi "đòi hối lộ" một 

cách gián tiếp hoặc ở mức độ chưa thật nghiêm trọng và có thể dùng biện pháp 

xử lý hành chính. 

- Về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi để bao che cho người 

có hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh 

tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử người có hành vi tham nhũng; không thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi". Hành vi tham nhũng luôn được che chắn thậm 

chí là đồng lõa của những người có chức vụ, quyền hạn ở cấp cao hơn. Vì vậy, 

việc phát hiện và xử lí tham nhũng là hết sức khó khăn. Việc bao che cho người 

có hành vi tham nhũng, việc cản trở quá trình phát hiện tham nhũng nhiều khi 

được che đậy dưới rất nhiều hình thức khác nhau: thư tay, điện thoại, nhắc nhở, 

tránh không thực hiện trách nhiệm của mình hoặc có thái độ, việc làm bất hợp 

tác với cơ quan có thẩm quyền… 

- Hành vi "không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi" là hành vi thường 

được gọi là "bảo kê" của những người có trách nhiệm quản lí, đặc biệt là một số 
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người làm việc tại chính quyền địa phương cơ sở, đã "lờ" đi hoặc thậm chí tiếp 

tay cho các hành vi vi phạm để từ đó nhận "lương" của những kẻ phạm pháp. 

Đây là hiện tượng hết sức nguy hại, xuất hiện ngày càng nhiều và cần phải đấu 

tranh mạnh mẽ. 

II- NGUYÊN NHÂN CỦA THAM NHŨNG  

Các nghiên cứu về tham nhũng ở các nước trên thế giới và Việt Nam cho 

thấy tham nhũng là hiện tượng xã hội gắn với sự xuất hiện chế độ tư hữu, sự 

hình thành giai cấp và sự ra đời, phát triển của bộ máy nhà nước, quyền lực nhà 

nước và các quyền lực công cộng khác. Tham nhũng tồn tại ở mọi chế độ với 

những mức độ khác nhau. Khi nhà nước và quyền lực chính trị còn tồn tại thì 

còn có điều kiện để xảy ra tham nhũng. 

Cùng với sự phát triển của các hình thái nhà nước, đặc biệt là trong điều 

kiện phát triển kinh tế thị trường, các quan hệ chính trị - kinh tế tạo ra những tiền 

đề khách quan quan trọng làm cho tham nhũng phát triển. Đối với mỗi cá nhân, 

nhu cầu về lợi ích là yếu tố chủ quan dẫn đến tham nhũng. Khi yếu tố vụ lợi ích 

kết hợp với lạm dụng quyền lực - của những người có chức vụ, quyền hạn thì 

khả năng xảy ra tham nhũng là rất cao. 

1. Nguyên nhân khách quan 
- Quá trình chuyển đổi cơ chế, tồn tại và đen xen giữa cái mới và cái cũ, các 

chuẩn mực giá trị không rõ ràng tạo điều kiện cho không ít đối tượng lợi dụng 

danh nghĩa đổi mới, năng động, sáng tạo để chiếm đoạt tài sản nhà nước, lợi 

dụng chủ trương xã hội hóa một số lĩnh vực để "thương mại hóa", thu lợi ích tối 

đa cho cá nhân hoặc một nhóm người, thậm chí một cơ quan, đơn vị hay một địa 

phương.  

- Ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường, sự cạnh tranh và việc đề cao 

quá mức giá trị đồng tiền làm cho người sản xuất kinh doanh có xu hướng tối đa 

hóa lợi nhuận bằng mọi giá, tìm cách hối lộ công chức nhà nước để tạo lợi thế 

trong kinh doanh. Trong kinh tế thị trường, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ 

rệt, các giá trị xã hội bị đảo lộn, mọi người đều bị sức ép của việc kiếm thật 

nhiều tiền, xuất hiện tâm lí mọi việc đều có thể mua bán.  
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- Do ảnh hưởng của tập quán văn hóa, một số nét văn hóa như "miếng trầu 

là đầu câu chuyện", đạo lí "ăn quả nhớ người trồng cây"… đã và đang bị lợi 

dụng để thực hiện hành vi tham nhũng. 

2. Nguyên nhân chủ quan 
- Hệ thống chính trị chậm được đổi mới, hoạt động của bộ máy nhà nước 

kém hiệu quả. Đây là một trong những nguyên nhân gây nên sự yếu kém và bất 

cập của quá trình đổi mới đất nước, tạo điều kiện phát sinh tham nhũng. 

- Phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên bị suy thoái, công 

tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên yếu kém. Điều này đã được đánh giá 

trong nhiều văn kiện của Đảng.  

- Cơ chế chính sách pháp luật chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán, 

việc phân cấp quản lí giữa Trung ương và địa phương, phân biệt quản lí nhà 

nước và quản lí sản xuất kinh doanh có phần chưa rõ. Quá trình cổ phần hóa 

doanh nghiệp nhà nước diễn ra chậm chạp và thiếu sự kiểm soát chặt chẽ. Cơ 

chế quản lí tài sản công, quản lí vốn và tài sản trong doanh nghiệp nhà nước còn 

lỏng lẻo. 

- Cải cách hành chính vẫn còn chậm và lúng túng, cơ chế "xin - cho" trong 

hoạt động công vụ vẫn còn phổ biến; thủ tục hành chính phiền hà, nặng nề, bất 

hợp lí. Cơ chế "xin - cho" là một trong những nguy cơ của tệ tham nhũng, hối lộ 

chưa có cách khắc phục. Bên cạnh đó, chế độ công vụ của cán bộ, công chức 

mới bắt đầu được quan tâm xây dựng, hiện tại còn thiếu cơ chế kiểm tra, giám 

sát có hiệu quả.  

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng ngừa và đấu tranh chống 

tham nhũng ở một số nơi chưa chặt chẽ, sâu sát, thường xuyên, việc xử lí tham 

nhũng chưa nghiêm. 

- Chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan nhà nước trong đấu tranh chống 

tham nhũng chưa rõ ràng, thậm chí chồng chéo, thiếu một cơ chế phối hợp cụ 

thể, hữu hiệu.  

- Thiếu các công cụ phát hiện và xử lí tham nhũng hữu hiệu. Những năm 

qua hoạt động điều tra, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát đã thu được một 
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số kết quả tích cực, nhưng trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của công 

tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.  

- Việc huy động lực lượng đông đảo của nhân dân cũng như sự tham gia 

của lực lượng báo chí vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng chưa được quan 

tâm đúng mức. Báo chí vừa có tác dụng cảnh báo những nơi có nguy cơ tham 

nhũng, vừa tham gia phát hiện và đặc biệt là tạo nên dư luận mạnh mẽ đòi xử lí 

tham nhũng. Vì những lý do khác nhau mà một số cơ quan còn e ngại trước sự 

tham gia của báo chí, hoặc là vì bản thân sự thông tin đôi khi không chính xác 

hoặc không đúng thời điểm đã gây khó khăn cho việc phát hiện và xử lí triệt để 

các vụ việc tham nhũng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

của xã hội về tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng mặc dù đã nhận được 

sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhưng chưa tạo ra một sự chuyển biến tích 

cực trong ý thức xã hội trong việc phản ứng với tệ nạn tham nhũng cũng như đề 

cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tham gia vào cuộc đấu tranh 

chống tham nhũng. 

III- TÁC HẠI CỦA THAM NHŨNG 

Tham nhũng có thể gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng trên tất cả các 

lĩnh vực của đời sống xã hội. Có thể khái quát những tác hại chủ yếu của tham 

nhũng ở những điểm chính sau: 

1. Tác hại về chính trị 
Tham nhũng là trở lực đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn 

lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất 

nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Hiện nay, tình hình tham nhũng ở nước ta đã ở mức nghiêm trọng, đáng 

báo động. Tham nhũng không chỉ xảy ra ở cấp Trung ương, ở những chương 

trình, dự án lớn mà còn xuất hiện nhiều trong các cấp chính quyền cơ sở - là cơ 

quan tiếp xúc với nhân dân hàng ngày, giải quyết những công việc liên quan trực 

tiếp đến lợi ích của nhân dân. Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành 

Trung ương khóa IX chỉ rõ: "… Điều làm cho nhân dân còn nhiều bất bình, lo 

lắng, bức xúc hiện nay là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về 
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tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng 

viên vẫn còn rất nghiêm trọng…"4. Tác hại nguy hiểm của tệ tham nhũng, lãng 

phí ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả trong việc thực hiện chủ trương, chính sách 

về kinh tế, xã hội hoặc một nhiệm vụ quản lí nhất định của Nhà nước. Tổng quát 

hơn, sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự 

nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Nhân dân chính là động lực, chủ thể, mục đích 

của cách mạng. 

Tháng 4 năm 2011, Đại hội Đảng IX lại tiếp tục khẳng định: "Điều cần 

nhấn mạnh là: tình trạng tham nhũng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang cản trở việc 

thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gây bất bình và làm giảm 

lòng tin trong nhân dân"5. "Nạn tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, kéo dài, gây 

bất bình trong nhân dân và là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ 

ta"6.  

Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 tiếp tục khẳng 

định "tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhất là 

trong quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 

nước, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm 

giảm sút lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý nhà 

nước, tiềm ẩn các xung đột lợi ích, phản kháng về xã hội, làm tăng thêm khoảng 

cách giàu nghèo. Tham nhũng trở thành vật cản lớn cho thành công của công 

cuộc đổi mới, cho sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ". 

2. Tác hại về kinh tế  
Tham nhũng gây thiệt hại rất lớn về tài sản của Nhà nước, của tập thể và 

của công dân. 

Ở nước ta, trong thời gian qua, nạn tham nhũng diễn ra trên tất cả các lĩnh 

vực của đời sống xã hội, gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, tiền, thời 
                                                
4 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, NXB Chính trị 
Quốc gia, 2004, tr.188 
5 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, NXB Chính trị 
Quốc gia, 2001, tr.50,67 
6 Ban Nội chính Trung ương: Một số văn bản của Đảng về phòng chống tham nhũng, NXB Chính trị quốc gia, 
2005.tr.204 -205. 
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gian, công sức của nhân dân. Giá trị tài sản bị thiệt hại, bị thất thoát liên quan tới 

tham nhũng của mỗi vụ lên tới hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn tỷ 

đồng. Đó là những con số lớn và đáng lo ngại so với số thu ngân sách hàng năm 

của nước ta. Hậu quả của hành vi tham nhũng không chỉ là việc tài sản, lợi ích 

của Nhà nước, của tập thể hoặc của cá nhân bị biến thành tài sản riêng của người 

thực hiện hành vi tham nhũng, mà nguy hiểm hơn, hành vi tham nhũng còn gây 

thiệt hại, gây thất thoát, lãng phí một lượng lớn tài sản của Nhà nước, của tập 

thể, của công dân. Ở mức độ thấp hơn, việc một số cán bộ, công chức quan liêu, 

sách nhiễu đối với nhân dân trong khi thực thi công vụ, lạm dụng quyền hạn 

trong khi thi hành công vụ khiến cho nhân dân phải mất rất nhiều thời gian, công 

sức, tiền bạc để có thể thực hiện được công việc của mình như xin cấp các loại 

giấy phép, giấy chứng nhận, hoặc các loại giấy tờ khác. Nếu xét từng trường hợp 

một thì giá trị vật chất bị lãng phí có thể không quá lớn, nhưng nếu tổng hợp 

những vụ việc diễn ra thường xuyên, liên tục trong cuộc sống hàng ngày thì con 

số bị thất thoát đã ở mức độ nghiêm trọng. 

3. Tác hại về xã hội  
Tham nhũng xâm phạm, thậm chí làm thay đổi, đảo lộn những chuẩn mực 

đạo đức xã hội, tha hóa đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước.  

Trước những lợi ích bất chính đã hoặc sẽ có được khi thực hiện hành vi 

tham nhũng, nhiều cán bộ, công chức đã không giữ được phẩm chất đạo đức của 

người cán bộ cách mạng. Họ đã không còn làm việc vì mục đích phục vụ sự 

nghiệp cách mạng, phục vụ nhân dân mà hướng tới việc thu được các lợi ích bất 

chính, bất chấp việc vi phạm pháp luật, làm trái công vụ, trái lương tâm, đạo đức 

nghề nghiệp. Vì vậy, tham nhũng không chỉ phát sinh ở trong các lĩnh vực kinh 

tế, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai… mà còn có 

xu hướng lan sang các lĩnh vực từ trước tới nay ít có khả năng xảy ra tham 

nhũng như văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao. Thậm chí, cả những lĩnh vực 

lẽ ra không thể có tham nhũng, cả dưới góc độ đạo đức và pháp luật, như lĩnh 

vực phúc lợi xã hội hay bảo vệ pháp luật. Hành vi tham nhũng xảy ra không ít 

trong các chương trình trợ cấp cho thương binh, liệt sỹ, các gia đình chính sách; 
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tham nhũng cả tiền, hàng hóa cứu trợ cho đồng bào gặp thiên tai, tham nhũng 

trong cả xét duyệt công dận di tích lịch sử, văn hóa, thi đua khen thưởng. Tham 

nhũng xảy ra ở ngay các cơ quan bảo vệ pháp luật, những cơ quan tượng trưng 

cho công lý và công bằng xã hội. 

IV- CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG 

Phòng ngừa tham nhũng là một trụ cột của Luật phòng, chống tham nhũng. 

Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định khá đầy đủ các biện pháp phòng ngừa 

đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng hiện nay. Trong Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 2005, số lượng điều khoản và nội dung về phòng ngừa tham 

nhũng chiếm tỉ lệ rất lớn, phần lớn những điểm mới trong quy định của pháp luật 

về chống tham nhũng nằm trong các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Các 

quy định về biện pháp phòng ngừa, ngừa tham nhũng được quy định tại chương 

này gồm có 6 mục với tổng số 48 điều quy định những nội dung cụ thể như sau: 

Đây là biện pháp quan trọng đầu tiên để ngăn ngừa tham nhũng. Công khai, 

minh bạch sẽ tạo điều kiện để người dân cũng như toàn xã hội tham gia giám sát 

hoạt động của các cơ quan nhà nước. Với việc công khai minh bạch trong hoạt 

động tại các cơ quan nhà nước, người dân sẽ dễ dàng nhận biết được các quyền 

và nghĩa vụ của mình để chủ động thực hiện theo các quy định của pháp luật 

cũng như đòi hỏi cơ quan nhà nước và các cán bộ, công chức nhà nước thực hiện 

các quy định đó. Công khai, minh bạch sẽ làm cho công chức nhà nước có ý 

thức hơn trong việc thực hiện chức trách, công vụ của mình theo đúng trình tự, 

thủ tục, thẩm quyền mà pháp luật quy định bởi, mọi hành vi vi phạm, phiền hà, 

sách nhiễu hay lợi dụng chức trách để tư lợi đều có thể bị phát hiện và xử lí.  

Luật Phòng, chống tham nhũng đưa ra các nguyên tắc cũng như thể chế hóa 

để đảm bảo cho việc thực hiện các nguyên tắc đó. Bên cạnh đó Luật phòng, 

chống tham nhũng quy định công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực hoạt 

động cụ thể, những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. 

- Về nguyên tắc công khai: 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định chính sách, pháp luật 

và việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phải được tiến hành công khai, 
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minh bạch, bảo đảm công bằng, dân chủ. 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. 

Đây là một bước tiến rất lớn trong quá trình công khai hóa hoạt động của 

bộ máy nhà nước.  

- Về hình thức công khai: 

Để công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã quy định 7 hình thức công khai, 

bao gồm: 

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

- Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

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

quan; 

- Phát hành ấn phẩm; 

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

- Đưa lên trang thông tin điện tử; 

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Dựa trên những hình thức này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải lựa chọn 

sử dụng một hoặc một số hình thức phù hợp. Quy định cụ thể như vậy để tránh 

việc cơ quan, tổ chức đơn vị thực hiện công khai một cách hình thức, tùy tiện và 

né tránh công khai sự thật. 

Bên cạnh đó, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định về quyền 

yêu cầu cung cấp thông tin, bao gồm hai loại: quyền yêu cầu cung cấp thông tin 

của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo 

chí và yêu cầu cung cấp thông tin của cá nhân. Theo đó, cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách 

nhiệm cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo 

quy định của pháp luật.  
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2. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

Chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực quản lí luôn liên quan đến 

việc sử dụng tài sản, vốn và ngân sách nhà nước. Việc thực hiện một cách tuỳ 

tiện và trái phép các tiêu chuẩn, chế độ, định mức đó sẽ dẫn đến việc tài sản của 

Nhà nước bị thất thoát, tiền bạc hoặc những lợi ích vật chất rơi vào một số ít 

người, thực chất đó là sự hưởng lợi bất chính của những người có chức vụ, 

quyền hạn hoặc những người có quan hệ thân quen với người có chức vụ quyền 

hạn. Đây chính là hành vi tham nhũng cần ngăn chặn. 

Thông thường có hai loại tiêu chuẩn, chế độ định mức bị vi phạm liên quan 

đến tham nhũng: 

- Một là, các chế độ, định mức tiêu chuẩn về lợi ích, nhất là các chế độ đối 

với người có chức vụ lãnh đạo, quản lí: Chẳng hạn, chế độ phục vụ, chế độ 

dùng xe công, tiêu chuẩn dùng điện thoại... 

Vi phạm trong việc thực hiện chế độ, định mức tiêu chuẩn này thường có 

hai dạng như sau: 

+ Được hưởng hay sử dụng kinh phí hoặc loại tài sản vượt mức mà Nhà 

nước quy định; 

+ Người không thuộc diện được hưởng nhưng đã được hưởng, tức là tự ý 

mở rộng đối tượng được hưởng một tiêu chuẩn thuộc về lợi ích vật chất nào đó, 

ví dụ: Nhà nước quy định chỉ có cán bộ cấp Vụ mới được trang bị điện thoại di 

động nhưng cơ quan nào đó đã mở rộng đối tượng đến cả các cấp thấp hơn như 

Trưởng phòng, Đội trưởng... 

- Hai là, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn có tính chất chuyên môn kĩ 

thuật: Đó là những quy định để bảo đảm chất lượng các công trình hoặc công 

việc nào đó, vói những yêu cầu chính xác cao về kỹ thuật, về quy trình thực 

hiện, về thời gian, về nguyên vật liệu. Tự ý thay đổi, hạ thấp tiêu chuẩn này sẽ 

dẫn đến việc một số người được hưởng lợi, thực chất là tham nhũng, biểu hiện 

điển hĩnh của loại vi phạm này chính là hiện tượng "rút ruột" công trình xây 

dựng, hạ thấp chi phí thực tế thông qua việc hạ thấp tiêu chuẩn kỹ thuật để chia 
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nhau hưởng lợi. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm bởi vĩ không những Nhà 

nước bị thiệt hại về tài sản mà hậu quả có thể hết sức nghiêm trọng, việc khắc 

phục là rất khó khăn, tốn kém. 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã đưa ra các quy định nhằm 

bảo đảm cho việc ban hành, chấp hành quy định từ việc xây dựng, thực hiện 

cũng như chế độ, trách nhiệm trong ừường hợp để xảy ra vi phạm. 

3. Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị 
trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức 

Các nước trên thế giới mặc dù có chế độ chính trị khác nhau nhưng về cơ 

bản, việc thực hiện quyền lực công đều phải thông qua hoạt động công vụ của 

đội ngũ công chức. Vì yậy, để chống tham nhũng, không có cách gì tốt hơn là 

tăng cường kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước, cụ thể là tác động vào 

đội ngũ cán bộ, công chức và quá trình thực hiện công vụ. Ngoài ra, trong chừng 

mực nào đó, cần kiểm soát cả những quan hệ xã hội của họ, những quan hệ có 

nguy cơ bị lợi dụng và nảy sinh tham nhũng. Trên một quan niệm chung như 

vậy, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã đưa ra nhiều giải pháp liên 

quan đến cán bộ, công chức như sau: 

a) Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức đã được nhiều nước quy định, 

nhưng vẫn là một khái niệm khá mới ở nước ta. Quy tắc ứng xử vừa biểu hiện 

mối quan hệ giữa công chức với nhà nước, vừa thể hiện mối quan hệ giữa cán 

bộ, công chức với xã hội. 

Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức 

trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc 

phải làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm 

cán bộ, công chức, viên chức và từng lĩnh vực hoạt động công vụ, nhằm bảo 

đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. 

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được công khai để nhân 

dân giám sát việc chấp hành. 
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- Quy định về tặng quà và nhận quà tặng của cản bộ, công chức, viên chức: 

Việc tặng quà và nhận quà tặng vốn là một phong tục, tập quán bình 

thường của người Á Đông nói chung và của người Việt Nam nói riêng, thể hiện 

tình cảm hay sự biết ơn trong các quan hệ xã hội. Tuy nhiên, phong tục này hiện 

nay đang có xu hướng bị lợi dụng để thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ.  

Một số hành vi bị nghiêm cấm trong việc nhận quà bao gồm: 

- Cơ quan, đơn vị và cá nhân tặng quà có liên quan đến hoạt động công vụ 

do mình hoặc người mà mình nhận thay chịu trách nhiệm giải quyết (trước, 

trong và sau khi thực hiện công vụ) hoặc thuộc phạm vi quản lí. 

- Quà tặng của các cơ quan, đơn vị và cá nhân mà việc tặng quà đó không 

rõ mục đích. 

Đối với quà tặng không đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng thì đại diện cơ 

quan, đơn vị phải từ chối và giải thích rõ lí do với người tặng quà. Trong trường 

họp không thể từ chối được, cơ quan, đơn vị phải tổ chức quản lí, xử lí quà tặng 

theo quy định. 

Cán bộ, công chức, viên chức chỉ được nhận quà tặng theo đúng quy định 

của pháp luật và phải kí xác nhận; phải kê khai thu nhập trong trường hợp pháp 

luật có yêu cầu. 

Đối với quà tặng không đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng thì cán bộ, công 

chức, viên chức phải từ chối và giải thích rõ lý do với người tặng quà. Trong 

trường hợp không thể từ chối được, cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo 

thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình để xử lý theo quy định. 

Đối với quà tặng từ họ hàng, người thân trong gia đình mà những người đó 

không có mối quan hệ về lợi ích liên quan đến hoạt động công vụ của người 

được tặng quà và quà tặng từ những cơ quan, đơn vị, cá nhân không liên quan 

đến hoạt động công vụ của người được tặng quà thì cán bộ, công chức, viên 

chức được tặng quà không phải báo cáo với cơ quan, đơn vị; trong trường hợp 

pháp luật có yêu cầu kê khai thu nhập thì cán bộ, công chức, viên chức phải 

thực hiện kê khai theo đúng quy định. 
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Ngày 26 tháng 02 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 

03/2007/QĐ-BNV ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương trong đó quy định các chuẩn 

mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và 

trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm 

bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng 

thời Bộ nội vụ đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn lao 

động Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt 

Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội liên hiệp Việt Nam xây dựng quy 

tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong các tổ chức này. 

b) Quy tắc đạo đức nghề nghiệp 

Để góp phần phòng ngừa tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

2005 quy định việc xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với một số nghề 

đặc thù, hoạt động có tính chất độc lập như luật sư, kiểm toán viên. Mặc dù đây 

không phải là những người thuộc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc 

trong cơ quan nhà nước nhưng cũng cần có những qui định về chuẩn mực đạo 

đức trong quá trình hành nghề cho phù họp nhằm hướng tới một nền văn hoá 

phi tham nhũng trong toàn xã hội, cả trong khu vực công và khu vực tư. 

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp là chuẩn mực xử sự phù hợp với đặc thù của 

từng nghề bảo đảm sự liêm chính, trung thực và trách nhiệm trong việc hành 

nghề. Luật Phòng, chống tham nhũng quy định tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy tắc đạo đức nghề 

nghiệp đối với hội viên của mình theo quy định của pháp luật. 

c) Vấn đề chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức 

Việc chuyển đổi vị trí công tác được coi là một giải pháp quan trọng nhằm 

ngăn ngừa hiện tượng cấu kết, móc nối hình thành “ê kíp”, “đường dây” tiêu 

cực, tham nhũng. Điều 43 quy định một số nguyên tắc chung về chuyển đổi vị 

trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Để đảm bảo sự ổn định của quản 

lí và tính chất chuyên sâu của công việc, việc chuyển đổi chỉ là chuyển đổi về vị 
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trí, mang tính chất địa lí, cơ học chứ không phải chuyển đổi về nội dung, tính 

chất công việc, đồng thời việc chuyển đổi chỉ thực hiện đối với một số vị trí 

quản lý tiền, tài sản của nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đây là một biện pháp mới trong công tác phòng, 

chống tham nhũng được nhiều nước áp dụng có hiệu quả. 

Khoản 1 Điều 43 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định: Cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, theo thẩm quyền quản lý, có trách nhiệm thực hiện việc 

định kì chuyển đổi cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại một số vị trí liên 

quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan tổ chức, đơn vị, cá nhân nhằm chủ động phòng 

ngừa tham nhũng. 

Cần lưu ý, việc chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyên cán bộ có sự 

khác biệt. Luân chuyển cán bộ là chính sách của Đảng trong công tác cán bộ 

nhằm đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo để họ có điều kiện nâng cao 

trình độ hiểu biết và đủ năng lực thực tiễn đáp ứng được yêu cẩu của người lãnh 

đạo quản lí. Chuyển đổi vị trí công tác là để tránh việc cán bộ, công chức, viên 

chức do làm lâu ở một vị trí sẽ tìm ra được kẽ hở hay những khiếm khuyết của 

cơ chế chính sách để tìm cách lợi dụng tham nhũng. Hoặc, do làm lâu ở một vị 

trí nên tìm cách móc nối với những người có liên quan để thực hiện những hành 

vi tham nhũng tinh vi, khó phát hiện và ngăn chặn. Chẳng hạn, giữa những 

người cùng tổ thu thuế, giữa người thu thuế và người nộp thuế thoả thuận bớt 

xén số thuế lẽ ra phải nộp... Ngoài ra, việc chuyển đổi vị trí công tác phải dựa 

trên những nguyên tắc nhất định chứ không thể chuyển đổi một cách tuỳ tiện. 

Việc chuyển đổi vị trí công việc không làm thay đổi tính chất công việc mà cán 

bộ, công chức, viên chức đó đang thực hiện và phải phù hợp với chuyên môn, 

trình độ nghiệp vụ của người được chuyển đổi. Chẳng hạn một nhân viên thu 

thuế nông nghiệp có thể chuyển sang thu thuế công thương nghiệp; một nhân 

viên có trách nhiệm theo dõi thu thuế của địa bàn A có thể chuyển sang theo dõi 

địa bàn B; một cảnh sát khu vực này có thể sang làm cảnh sát khu vực khác... 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 có quy định: Việc chuyển đổi về trí 
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công tác… chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ 

quản lý. Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý thực hiện theo 

quy định về luân chuyển cán bộ. 

4. Vấn đề minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã quy định một cách khá toàn 

diện và đầy đủ những nội dung cơ bản nhất của một hệ thống minh bạch tài sản, 

bao gồm những vấn đề chính như sau: 

- Cán bộ, công chức phải kê khai tài sản hàng năm. Để tránh che dấu, tẩu 

tán tài sản tham nhũng, ngoài việc kê khai tài sản của bản thân, cán bộ, công 

chức còn phải kê khai tài sản của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên. Đối 

tượng tài sản phải kê khai được mở rộng hơn so với Pháp lệnh chống tham 

nhũng; 

- Việc xác minh tài sản được tiến hành trong một số trường hợp nhất định. 

Khi xem xét đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử hoặc có hành vi tham nhũng thì thủ 

trưởng cơ quan tổ chức việc xác minh tài sản để xem cán bộ, công chức có kê 

khai trung thực hay không; 

- Bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản được công khai trong 

một số trường hợp nhất định theo yêu cầu và trên cơ sở quyết định của cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền; 

- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản sẽ phải chịu trách nhiệm kỷ luật nếu kê 

khai không trung thực, nếu là người ứng cử thì sẽ bị loại khỏi danh sách bầu cử, 

người được dự kiến bổ nhiệm, phê chuẩn thì sẽ không được bổ nhiệm, phê 

chuẩn vào chức vụ dự kiến. 

Với tinh thần như trên việc minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức 

đã khác với trước kia chỉ qui định về kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công 

chức nay mục tiêu là tiến tới minh bạch tài sản cán bộ, công chức. Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2005 không đặt vấn đề công khai bản kê khai tài sản mà 

chỉ quy định công khai kết luận về tính minh bạch, trung thực của việc kê khai sau 

khi đã tiến hành xác minh theo các hình thức và ở những nơi thích hợp. 
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Về đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai, theo quy định của Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2005, không phải mọi cán bộ, công chức đều phải có 

nghĩa vụ kê khai tài sản, mà chỉ cán bộ có chức vụ từ Phó trưởng phòng của cấp 

huyện quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên hoặc tương đương trong các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức làm tại một số vị trí nhất định (sẽ do 

Chính phủ quy định). 

Về tài sản phải kê khai, tài sản kê khai bao gồm 04 nhóm loại: nhà, quyền 

sử dụng đất; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá trị và các loại tài sản khác 

mà giá trị của mỗi loại từ năm mươi triệu đồng trở lên; tài sản, tàĩ khoản ở nước 

ngoài; thu nhập phải chịu thuế theo quy định của pháp luật. 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 còn quy định việc xác minh tài 

sản là để đánh giá về tính trung thực của việc kê khai, góp phần đánh giá cán bộ, 

công chức hoặc người tham gia ứng cử vào các cơ quan quyền lực để bảo đảm 

bộ máy nhà nước có một đội ngũ cán bộ trung thực, liêm chính, không tham 

nhũng. Qua xác minh, nếu người bị kết luận là không trung thực trong kê khai 

tài sản, thu nhập thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà bị xử lí bằng một trong các 

hình thức kỉ luật sau: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Hạ ngạch. Đối với 

người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực là người ứng cử đại biểu Quốc 

hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, người dự kiến được bầu, phê chuẩn tại Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân, đại hội của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

người dự kiến được phê chuẩn, bổ nhiệm thì bị xử lý như bị xoá tên khỏi danh 

sách người ứng cử, không được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm. 

V- CÁC GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN THAM NHŨNG 

Phát hiện tham nhũng là việc tìm ra vụ việc tham nhũng và có biện pháp 

kịp thời để hạn chế thiệt hại xảy ra, đồng thời xác định mức độ trách nhiệm của 

người có hành vi vi phạm, có hình thức xử lí thích đáng và nghiêm minh. Việc 

phát hiện tham nhũng đòi hỏi sự nỗ lực của mọi cơ quan, tổ chức đặc biệt là các 

cơ quan có chức năng thanh tra, điều tra, giám sát, kiểm sát cũng như sự tham 

gia tích cực của công dân. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định 

việc phát hiện tham nhũng thông qua ba hoạt động chủ yếu: 
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- Công tác kiểm tra của các cơ quan quản lí nhà nước; 

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán; 

- Tố cáo của công dân. 

1. Phát hiện tham nhũng thông qua công tác kiểm tra của cơ quan 
quản lí nhà nước 

Kiểm tra là một hoạt động không thể thiếu trong quản lí nhà nước. Các 

hành vi tham nhũng có thể diễn ra trong mọi lĩnh vực quản lí. Vì vậy, công tác 

kiểm tra của các cơ quan quản lí có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc 

phát hiện các vụ việc tham nhũng. Trên thực tế, việc xác định tính chất và mức 

độ của vụ việc tham nhũng cũng như trách nhiệm của những người vi phạm đòi 

hỏi có nhiều thời gian và công sức, thường thuộc trách nhiệm của các cơ quan 

thanh tra, điều tra nhưng những dấu hiệu ban đầu của các các vi phạm, những 

dấu hiệu không bình thường trong hoạt động quản lí lại thường do các cơ quan 

quản lí phát hiện.  

Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, thủ trưởng 

cơ quan quản lí nhà nước có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lí 

của mình nhằm kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng. Khi phát hiện có hành vi 

tham nhũng, thủ trưởng cơ quan quản lí nhà nước phải kịp thời xử lí theo thẩm 

quyền hoặc thông báo cho cơ quan thanh tra, điều tra hoặc Viện kiểm sát có 

thẩm quyền. Ngoài ra, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 cũng quy định 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tự kiểm tra 

nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, kiểm tra việc thi hành nhiệm vụ, công vụ 

của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lí để phát hiện tham 

nhũng. Hình thức kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm cũng như trường hợp 

kiểm tra đột xuất phải có những điều kiện nhất định. Việc kiểm tra thường 

xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch, tập trung vào lĩnh vực, hoạt 

động thường phát sinh hành vi tham nhũng. Việc kiểm tra đột xuất được tiến 

hành khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng. 
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2. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, 
điều tra, kiểm sát, xét xử, giám sát 

Đây là những hoạt động chủ yếu trong việc phát hiện và xử lí tham nhũng. 

Các cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm toán, xét xử và giám sát có chức năng bảo 

vệ pháp luật và kịp thời phát hiện, xử lí nghiêm minh những hành vi vi phạm, 

trong đó có tham nhũng. Đây là lực lượng chính trong cuộc đấu tranh chống vi 

phạm pháp luật. 

Có thể thấy rằng hoạt động thanh tra, kiểm toán đã phát hiện ra rất nhiều 

sai phạm kinh tế có dấu hiệu tham nhũng hoặc có nguy cơ dẫn đến tham nhũng 

nếu không được ngăn chặn kịp thời. 

Chính vì vậy, các hoạt động này được quy định rất chặt chẽ và đầy đủ trong 

các văn bản pháp luật cao nhất của nhà nước. Một mặt, pháp luật trao cho các cơ 

quan này quyền hạn lớn để có thể đấu tranh với những vi phạm pháp luật, mặt 

khác cũng quy định chặt chẽ để hoạt động của các cơ quan này phải tuân thủ 

pháp luật, bảo đảm tính chính xác, khách quan trong khi đánh giá, kết luận 

những vụ việc và người có hành vi vi phạm để tránh oan sai.  

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 quy định 

riêng một nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý 

tham nhũng. 

3. Tố cáo và giải quyết tố cáo về hành vỉ tham nhũng 

Tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, các nhân nào gây 

thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 

của công dân, cơ quan, tổ chức. Tố cáo là một kênh quan trọng trong phát hiện 

hành vi tham nhũng. Luật Phòng, chống tham nhũng quy định những nguyên 

tắc chung và nội dung cơ bản của tố cáo hành vi tham nhũng. Luật quy định cơ 

chế bảo vệ người tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo và trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tiếp nhận và xử lí tố cáo hành vi tham nhũng, 
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khen thưởng người tố cáo... 

Vấn đề tố cáo và giải quyết tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật nói chung 

đã được quy định trong Luật khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định về tố cáo và giải 

quyết tố cáo hành vi tham nhũng với hai nhóm nội dung sau: 

Thứ nhất, quyền của công dân trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, trách 

nhiệm của công dân khi thực hiện quyền tố cáo. Người tố cáo phải tố cáo trung 

thực, nêu rõ họ, tên địa chỉ, cung cấp thông tin, tài liệu mà mình có và hợp tác 

với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Người tố cáo mà 

cố tình tố cáo sai sự thật phải bị xử lí nghiêm minh, nếu gây thiệt hại cho người 

bị tố cáo thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Thứ hai, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và những ngưởi có thẩm 

quyền tiếp nhận và giải quyết tố cáo của công dân đối với hành vi tham nhũng. 

Luật Phòng, chống tham nhũng nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan nhà nước 

trong việc bảo vệ người tố cáo khỏi sự đe doạ trả thù, trù dập. Đây là vấn đề rất 

quan trọng vì trong nhiều trường họp, người bị tố cáo là những người có chức 

vụ quyền hạn, thậm chí giữ chức vụ, quyền hạn rất cao nên họ có nhiều cách để 

trả thù người tố cáo hoặc giữ kín sự việc mà người tố cáo phát hiện cho nhà 

nước. Vì vậy, Nhà nước phải có những cơ chế bảo vệ người tố cáo, tạo điều 

kiện để công dân tích cực phát hiện các hành vi tham nhũng, cơ quan nhà nước 

kịp thời xử lí. 

Về  hình thức tố cáo, công dân tố cáo hành vi tham nhũng bằng các hình 

thức sau: 

- Tố cáo trực tiếp; 

- Gửi đơn tố cáo; 

-Tố cáo qua điện thoại; 

- Tố cáo bằng thông điệp dữ liệuề 

Nghị định 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, 

chống tham nhũng cũng đã quy định cụ thể, chi tiết về những vấn đề này. Nhằm tạo 
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thuận lợi cho việc xử lí tố cáo và đề cao trách nhiệm của người tố cáo, hạn chế việc 

lợi dụng quyền tố cáo để vu cáo, làm hại uy tín danh dự của người khác, Nghị định 

cũng quy định: “Người tố cáo phải nêu rõ họ, tên, địa chỉ, nội dung tố cáo và cung 

cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có”. 

Để tạo cơ sở pháp lí cho việc bảo vệ người tố cáo khỏi sự trả thù, trù dập, 

trước hết Nghị định quy định những hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm: 

- Đe dọa, xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm 

của người tố cáo, người thân của người tố cáo; 

- Đe doạ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, các hoạt động kinh doanh, 

nghề nghiệp của người tố cáo, người thân của người tố cáo; 

- Ngăn cản, gây khó khăn cho việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp 

của người tố cáo trong việc nâng ngạch, tăng bậc lương, phụ cấp, khen thưởng, 

bổ nhiệm và việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người tố cáo, 

người thân của người tố cáo; 

- Phân biệt đối xử, lôi kéo người khác cản trở việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ của người tố cáo, người thân của người tố cáo; 

- Xử lí kỉ luật trái pháp luật, thay đổi công việc của người tố cáo, người 

thân của người tố cáo với động cơ trù dập. 

Người nào thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này thì tuỳ theo 

tính chất, mức độ phải bị xử lí kỉ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách 

nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 

pháp luật. 

Luật Phòng, chống tham nhũng quy định trách nhiệm chủ yếu trong việc xử 

lí các tố cáo về hành vi tham nhũng thuộc về cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra 

và Viện kiểm sát như sau (Khoản 3 Điều 65 Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2005): 

Cơ quan thanh tra có trách nhiệm giúp thủ trưởng cơ quan quản lí nhà 

nước cùng cấp xác mình, kết luận về nội dung tố cáo và kiến nghị biện pháp xử 

lí; trường trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cho cơ quan 
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điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền xử lí theo quy định của pháp luật về tổ 

tụng hình sự. 

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhận được tổ cáo về hành vi tham nhũng 

phải xử lí theo thẩm quyền. 

Luật cũng quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ 

quyền hạn của mình phải tạo điều kiện, cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có thẩm quyền giải quyết tố cáo để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành 

vi tham nhũng, hạn chế thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra. 

Về khen thưởng cho người tố cáo, Điều 67, Luật phòng, chống tham nhũng 

năm 2005 quy định: "Ngườỉ tố cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lí hành vỉ 

tham nhũng thì được khen thưởng về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp 

luật". 
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Phần thứ hai 
NỘI DUNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

(Một số gợi ý) 

Lớp  Tên bài Địa chỉ tích 

hợp 

Nội dung tích hợp         Ghi chú 

10 Bài 10: 

Quan niệm 

về đạo đức 

Tích hợp vào 

điểm a mục 1  

“Đạo đức là 

gì?” 

Về kiến thức: 

- Người có hành vi  

tham nhũng chà đạp 

lên lợi ích của Nhà 

nước và công dân, là 

người không có đạo 

đức. 

- Khái niệm tham 

nhũng. 

Về kĩ năng: 

Phân biệt hành vi 

tham nhũng với 

hành vi không phải 

là tham nhũng. 

Về thái độ: 

Xa lánh hành vi 

tham nhũng. 

 - Ví dụ: Người 

tham ô tài sản của 

Nhà nước chỉ nghĩ 

đến lợi ích của bản 

thân, xâm phạm lợi 

ích của Nhà nước. 

 

 

 

- Ví dụ:  tham ô tài 

sản của Nhà nước là 

hành vi tham 

nhũng; lấy trộm tài 

sản không phải là 

hành vi tham nhũng.  

10 Bài 11: 

Một số 

phạm trù 

cơ bản của 

đạo đức 

 

Tích hợp vào 

điểm a mục 2  

“Lương tâm 

là gì?” 

Về kiến thức: 

Người tham nhũng 

hoặc phải sống trong 

trạng thái cắn rứt 

lương tâm, hoặc  

 

Ví dụ: Người có 

hành vi tham nhũng 

nếu còn thấy cắn rứt 

lương tâm là người 
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học không cắn rứt lương 

tâm, không ăn năn, 

hối hận; nhưng đều 

phải sống trong 

trạng thái không 

thanh thản. 

 

 

 

 

Về kĩ năng: 

Phân biệt trạng thái 

lương tâm của người 

tham nhũng với 

người không tham 

nhũng. 

Về thái độ: 

Không chấp nhận 

tham nhũng, dù ở 

trạng thái nào. 

còn có lương tâm; 

người tham nhũng 

nhưng không ăn 

năn, hối hận thì bị 

coi là người vô 

lương tâm. Tuy 

nhiên, người tham 

nhũng luôn luôn 

không được sống 

thanh thản. 

11 Bài 9: Nhà 

nước xã hội 

chủ nghĩa 

Tích hợp 

vào:  

 - Điểm b 

mục 2 “Chức 

năng của Nhà 

nước pháp 

quyền xã hội 

chủ nghĩa 

Việt Nam”; 

 

Về kiến thức: 

- Nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam có chức 

năng xây dựng pháp 

luật và bảo đảm thực 

hiện pháp luật, trong 

đó có pháp luật về 

phòng, chống tham 

nhũng. Nhà nước ta 
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- Mục 3 

“Trách nhiệm 

của công dân 

trong việc 

tham gia xây 

dựng Nhà 

nước pháp 

quyền xã hội 

chủ nghĩa 

Việt Nam”. 

xác định tham 

nhũng là kẻ thù của 

nhân dân, gây tổn 

hại to lớn cho sự 

phát triển kinh tế-xã 

hội của đất nước, 

phá hoại đội ngũ cán 

bộ công chức và bộ 

máy nhà nước, đe 

dọa sự tồn vong của 

Nhà  nước. 

- Công dân có trách 

nhiệm phê phán, đấu 

tranh với các hành 

vi vi phạm pháp luật 

của Nhà nước, trong 

đó có hành vi tham 

nhũng. 

 

 

 

Về kĩ năng: 

Biết cách phê phán 

các hành vi tham 

nhũng. 

Về thái độ: 

Xác định rõ trách 

nhiệm công dân 

trước hành vi tham 

nhũng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Phê phán  

hành vi nhận tiền 

hối lộ của bọn buôn 

lậu; phê phán hành 

vi tham ô tiền của, 

công quỹ của cơ 

quan mà mình quản 

lí. 
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11 Bài 10: 

Nền dân 

chủ xã hội 

chủ nghĩa 

Tích hợp vào 

điểm b mục 2 

“Nội dung cơ 

bản của dân 

chủ trong 

lĩnh vực 

chính trị” 

Về kiến thức: 

Công khai, minh 

bạch trong hoạt 

động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị là biện 

pháp để phòng ngừa 

tham nhũng, là biểu 

hiện quyền dân chủ 

trong lĩnh vực chính 

trị. 

Về kĩ năng: 

Biết một số lĩnh 

vực, công việc, nội 

dung cần phải thực 

hiện công khai; 

những hình thức 

công khai của cơ 

quan, tổ chức, đơn 

vị. 

Về thái độ: 

Ủng hộ việc công 

khai hoạt động của 

cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. 

 

12 Bài 2: Thực 

hiện pháp 

luật 

 

Tích hợp vào 

mục 2 “Vi 

phạm pháp 

luật và trách 

nhiệm pháp 

Về kiến thức: 

- Người có hành vi 

tham nhũng là người 

vi phạm pháp luật, 

xâm phạm quyền, 

lợi ích hợp pháp của 
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lí” Nhà nước, tập thể và 

cá nhân. 

- Người có hành vi 

tham nhũng phải 

chịu trách nhiệm 

hành chính, trách 

nhiệm kỉ luật hoặc 

hình sự trách nhiệm 

theo quy định của 

pháp luật. 

Về kĩ năng: 

- Phân biệt hành vi 

vi phạm pháp luật 

do tham nhũng với 

các hành vi vi phạm 

pháp luật khác. 

 

 

 

 

 

 

 

- Phân biệt trách 

nhiệm pháp lí đối 

với vi phạm pháp 

luật do tham nhũng 

với các loại trách 

nhiệm pháp lí khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ví dụ: Hành vi lợi 

dụng chức vụ, 

quyền hạn trong khi 

thi hành nhiệm vụ, 

công vụ vì vụ lợi là 

hành vi vi phạm 

pháp luật do tham 

nhũng khác hành vi 

vi phạm pháp luật 

do trốn thuế của cơ 

quan, cá nhân, tổ 

chức.  

- Ví dụ: Người vi 

phạm pháp luật do 

tham nhũng phải 

chịu trách nhiệm 

hình sự, hành chính 

hoặc kỉ luật, khác 

với người vi phạm 
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Về thái độ: 

Đồng tình với việc 

xử lí vi phạm đối 

với người có hành vi 

tham nhũng. 

pháp luật do gây 

thiệt hại tài sản cho 

người khác phải 

chịu trách nhiệm 

dân sự. 

12 Bài 3:  

Công dân 

bình đẳng 

trước pháp 

luật 

 

Tích hợp vào 

mục 2 “Công 

dân bình 

đẳng về trách 

nhiệm pháp 

lí” 

Về kiến thức: 

- Người vi phạm 

pháp luật do tham 

nhũng dù ở bất kì 

cương vị, chức vụ 

nào cũng đều phải 

chịu trách nhiệm 

pháp lí. 

Về kĩ năng: 

Nhận xét được việc 

người có chức 

quyền trong cơ quan 

nhà nước cũng phải 

chịu trách nhiệm 

pháp lí do tham 

nhũng như mọi 

người khác là thể 

hiện bình đẳng về 

trách nhiệm pháp lí. 

Về thái độ: 

Đồng tình với việc 

 

Pháp luật bình đẳng, 

không phân biệt đối 

xử trong việc truy 

cứu trách nhiệm 

pháp lí giữa các 

công dân. 
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xử lí hành vi tham 

nhũng của  người có 

chức quyền trong bộ 

máy nhà nước. 

12 Bài 7: 

Công dân 

với các 

quyền dân 

chủ 

Tích hợp vào 

mục 3 

“Quyền 

khiếu nại, tố 

cáo của công 

dân” 

Về kiến thức: 

Công dân có quyền 

tố cáo về mọi hành 

vi tham nhũng xâm 

phạm tài sản của 

Nhà nước và công 

dân. 

 

 

 

 

 

 

Về kĩ năng: 

Phân biệt việc tố cáo 

hành vi tham nhũng 

với việc tố cáo các 

hành vi khác. 

 

 

 

Về thái độ: 

Tích cực đấu tranh, 

tố cáo hành vi tham 

nhũng. 

-Ví dụ: Tố cáo hành 

vi bao che cho 

người có hành vi 

phạm pháp vì mục 

đích vụ lợi; tố cáo 

hành vi lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn 

sử dụng trái phép tài 

sản của Nhà nước vì 

vụ lợi; tố cáo hành 

vi nhận hối lộ, hành 

vi tham ô tài sản. 

 

- Ví dụ:  Tố cáo 

hành vi nhận hối lộ 

là tố cáo hành vi 

tham nhũng, tố cáo 

hành vi trộm cắp tài 

sản của công dân 

không phải là tố cáo 

hành vi tham nhũng. 
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Phần thứ ba 
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 

NỘI DUNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

  TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN  CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

Phương pháp dạy học các bài có tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống 

tham nhũng trong môn GDCD cấp THPT chịu sự chi phối của phương pháp dạy 

học môn GDCD theo yêu cầu đổi mới dạy học, phát huy vai trò chủ động, tích 

cực của học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập. Trong dạy học, 

GV cần biết sử dụng một cách hợp lí các phương pháp dạy học, tạo nên sự đa 

dạng, phong phú về phương pháp và phong cách dạy học, khuyến khích và thu 

hút HS hăng say học tập trong một môi trường học tập thân thiện. 

 Dưới đây, xin giới thiệu một số phương pháp và kĩ thuật dạy học có nhiều 

ưu thế trong dạy học môn GDCD nói chung và trong dạy học tích hợp nội dung 

giáo dục phòng, chống tham nhũng nói riêng. 

I – MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC 

1. Phương pháp thảo luận nhóm 

a) Bản chất 

Thảo luận nhóm là một phương pháp dạy học, trong đó học sinh được chia 

thành các nhóm nhỏ và trong một thời gian nhất định các nhóm cùng nhau thảo 

luận để giải quyết những vấn đề mà giáo viên đặt ra.  

Đặc trưng của phương pháp thảo luận nhóm là có sự tiếp xúc trực diện 

giữa những người tham gia và sự tự do trao đổi ý tưởng, quan điểm, kinh nghiệm 

của cá nhân; tạo ra sự khác biệt, sự hoà đồng hoặc sự gần nhau rất phong phú 

của các quan điểm, ý tưởng. Phương pháp này giúp HS tham gia một cách chủ 

động, tích cực vào quá trình học tập trên cơ sở có sự hợp tác, chia sẻ kinh 

nghiệm, học hỏi lẫn nhau; giúp HS hiểu vấn đề một cách sâu sắc, giáo dục tính 

độc lập, tư duy phê phán, biết lắng nghe ý kiến của người khác. 

b) Cách thực hiện  

Thảo luận nhóm được tiến hành theo các bước sau:  
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- Giáo viên giới thiệu chủ đề thảo luận. 

- Chia lớp thành những nhóm nhỏ, giao nhiệm vụ cho các nhóm, quy định 

thời gian và phân công vị trí làm việc của từng nhóm. 

- Các nhóm thảo luận giải quyết các nhiệm vụ được giao, ghi kết quả thảo 

luận ra giấy khổ lớn. 

- Từng nhóm cử đại diện trình bày kết quả thảo luận của nhóm trước lớp. 

Các nhóm khác lắng nghe và trao đổi ý kiến, nhận xét, bổ sung. 

- GV tổng kết lại những nội dung, vấn đề mà học sinh cần nắm vững, định 

hướng nhận thức, hành vi của học sinh; nhận xét kết quả làm việc của các nhóm. 

c) Một số điểm cần lưu ý 

- Mở đầu cuộc thảo luận, để gây hứng thú và chú ý, GV có thể cung cấp 

những sự việc mới mẻ, những giai thoại hoặc câu chuyện hấp dẫn, những câu 

trích dẫn hay, phù hợp chủ đề, hoặc cho HS xem tranh ảnh, những minh hoạ 

khác có thể tận dụng được trong tiến trình thảo luận. 

- Cần thường xuyên thay đổi thành phần của nhóm bằng các cách chia 

nhóm khác nhau, tạo điều kiện cho HS được hợp tác, giao lưu với tất cả các bạn 

trong lớp, không nên giữ nguyên thành phần của nhóm trong thời gian dài. Số 

lượng HS của nhóm không nên quá đông để tránh tình trạng một số em ỷ lại 

không tham gia hoạt động. Mỗi nhóm nên từ 4- 6 học sinh là phù hợp. 

- Mỗi nhóm cần cử nhóm trưởng để điều khiển nhóm làm việc và thư kí 

để ghi chép các ý kiến. Nhiệm vụ nhóm trưởng và thư kí cần luân phiên nhau để 

tất cả mọi học sinh đều có khả năng thực hiện. 

- Nhiệm vụ thảo luận phải phù hợp với chủ đề bài học, sát với trình độ, 

năng lực của HS và huy động được vốn kinh nghiệm sống của HS. Các câu hỏi 

phải được nêu một cách tuần tự, liên tiếp, câu trả lời cho câu hỏi trước cần được 

sử dụng như những bậc thang tiến tới câu hỏi và câu trả lời sau, làm cho cuộc 

thảo luận được liên tục. Câu hỏi phải sáng sủa, ngắn gọn, rõ ràng, kích thích suy 

nghĩ của HS, tạo ra nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. 

- Nhiệm vụ của các nhóm có thể giống nhau hoặc khác nhau, tuỳ từng 

hoạt động.    
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- Trong khi các nhóm thảo luận, GV cần theo dõi, khuyến khích và giúp 

đỡ khi cần thiết (điều chỉnh để cuộc thảo luận đi đúng hướng, động viên những 

HS nhút nhát tham gia ý kiến, gợi ý khi cuộc thảo luận gặp khó khăn, bế tắc...). 

- Cần bố trí chỗ làm việc của các nhóm sao cho thuận lợi, để các thành 

viên có thể hướng vào nhau, lắng nghe và cùng chia sẻ suy nghĩ/ý tưởng. 

- Cách trình bày kết quả thảo luận nhóm có thể bằng nhiều hình thức: 

bằng lời, bằng tranh vẽ, bằng sơ đồ tư duy, đóng vai...  Cần luân phiên nhau 

trình bày kết quả thảo luận của nhóm. 

Thảo luận nhóm có nhiều ưu điểm và có thể sử dụng rộng rãi trong nhiều 

trường hợp. Tuy nhiên nó cũng có nhược điểm là khó thực hiện ở những lớp quá 

đông HS, không gian chật hẹp; quá trình thảo luận dễ gây ồn ào ảnh hưởng đến 

các lớp khác. Giáo viên có thể hình thành các nhóm nhỏ theo bàn (HS ở hai bàn 

quay mặt vào nhau). Khi HS thảo luận xong, GV cho một vài nhóm trình bày kết 

quả, các nhóm còn lại trao đổi, bổ sung để hoàn thiện đáp án. 

Ví dụ minh hoạ : 

Ví dụ 1 : Khi dạy bài 11 “Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học” 

(Giáo dục công dân lớp 10). Sau khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu quan niệm về 

lương tâm, nhân phẩm và danh dự, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh thảo 

luận nhóm theo câu hỏi: Hành vi tham ô tài sản của nhà nước hoặc lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ có ảnh hưởng đến lương tâm, nhân phẩm và 

danh dự của người thực hiện hành vi đó như thế nào? Hãy nêu một số ví dụ thực 

tế. 

Ví dụ 2 : Khi dạy bài 7 “Công dân với các quyền dân chủ” (Giáo dục 

công dân lớp 12), giáo viên có thể tổ chức cho học sinh thảo luận các câu hỏi 

sau:  

1/ Theo em, học sinh trung học phổ thông có quyền tố cáo các hành vi 

tham ô, nhận hối lộ, đưa hối lộ, sách nhiễu ... không ? Vì sao ?  

2/ Chúng ta cần có thái độ như thế nào và nên làm gì khi phát hiện hành 

vi tham ô, nhận hối lộ, đưa hối lộ? 
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2. Phương pháp giải quyết vấn đề  
a) Bản chất 

Giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học, trong đó giáo viên đưa học 

sinh vào những vấn đề/tình huống có thực trong cuộc sống, chứa đựng mâu 

thuẫn giữa cái đã biết và cái chưa biết; hướng dẫn, kích thích học sinh chủ động, 

tự lực tìm hiểu tình huống, tìm giải pháp cần thiết để giải quyết vấn đề/tình 

huống đó. Phương pháp giải quyết vấn đề có tác dụng giúp học sinh có cách nhìn 

toàn diện trước các vấn đề/tình huống của cuộc sống có liên quan đến bản thân, 

biết cách giải quyết một cách có hiệu quả; rèn luyện kĩ năng tư duy phê phán và 

kĩ năng ra quyết định. 

b) Cách thực hiện  

- Đưa học sinh vào vấn đề/tình huống.  

Giáo viên cho học sinh xem xét một tài liệu mô tả trường hợp nào đó phản 

ánh vấn đề cần tìm hiểu và giải quyết. Tình huống có thể do giáo viên mô tả 

bằng lời, có thể học sinh kể hoặc đọc trong tài liệu do giáo viên cung cấp, có thể 

qua băng hình, phim video, có thể do học sinh đóng... Trong quá trình mô tả tình 

huống, nếu có các phương tiện hỗ trợ như tranh/ảnh, băng hình, sơ đồ, bảng 

biểu... thì càng tốt. 

- Học sinh tìm hiểu vấn đề/tình huống. Ở bước này, học sinh cần phải xác 

định, nhận diện được vấn đề/tình huống.  

- Thu thập thông tin có liên quan đến vấn đề/tình huống đặt ra. 

- Tìm giải pháp giải quyết tình huống: 

+ Học sinh suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề/tình huống, đề xuất giải 

pháp của cá nhân, lí giải, lập luận để bảo vệ giải pháp đó. 

 + Liệt kê các các cách giải quyết có thể có. 

+ Phân tích, đánh giá kết quả mỗi cách giải quyết (mặt, lợi, mặt hại, cảm 

xúc...). 

- Lựa chọn giải pháp/cách giải quyết tối ưu. 

- Quyết định hành động và thực hiện trong thực tế theo cách giải quyết 

tình huống đã lựa chọn. 
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c) Một số điểm cần lưu ý 

- Vấn đề /tình huống đưa ra để học sinh xử lí, giải quyết cần thoả mãn các 

yêu cầu sau: 

 + Phải liên hệ với kinh nghiệm sống thực của học sinh. 

 + Phải chứa đựng mâu thuẫn/ vấn đề, có thể liên quan đến nhiều phương 

diện, gợi ra cho học sinh nhiều hướng suy nghĩ, nhiều cách giải quyết. 

 + Phải vừa sức với khả năng của học sinh và có thể giải quyết trong điều 

kiện cụ thể. 

 + Có thể có nhiều cách giải quyết khác nhau, giúp học sinh hiểu được rằng 

một tình huống thực tiễn có nhiều phương diện xem xét khác nhau, nhiều cách 

giải quyết, không phải là chỉ có một. 

- Các nhóm học sinh có thể giải quyết cùng một vấn đề/ tình huống hoặc 

các vấn đề/ tình huống khác nhau, tuỳ theo mục đích của hoạt động. 

- Phương án giải quyết tình huống tối ưu đối với mỗi học sinh có thể 

giống nhau hoặc khác nhau. Giáo viên chỉ nên định hướng cho học sinh, không 

nên áp đặt một phương án nào. 

 Ví dụ minh hoạ:  

Khi dạy bài 9 “Nhà nước xã hội chủ nghĩa” (Giáo dục công dân lớp 11), 

giáo viên có thể tổ chức cho học sinh giải quyết tình huống sau: 

 Ông An là cán bộ thuộc một công ty của Nhà nước. Trong quá trình công 

tác, ông nhận thấy giám đốc công ty có những biểu hiện tham nhũng, như nhận 

hối lộ để bao che cho những việc làm xấu, vi phạm nguyên tắc tài chính của Nhà 

nước; sử dụng tài sản, kinh phí của công ty để tiêu xài, đánh bạc, thường xuyên 

lấy xe ô tô của công ty để phục vụ cho công việc buôn bán làm ăn của vợ. Khi 

thấy một số người trong công ty có ý kiến phản đối, ông ta liền tìm cách đe doạ, 

trù dập họ và dùng tiền của công ty để lôi kéo, mua chuộc một số phần tử xấu 

ủng hộ, bao che cho những hành vi sai phạm của mình. Ông An rất bất bình 

trước những sai phạm của giám đốc, nhưng còn lưỡng lự chưa biết nên làm gì... 

 Câu hỏi :  

 1/ Theo em, hành vi của giám đốc công ty trên đã vi phạm pháp luật như 
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thế nào? 

 2/ Ông An nên làm gì để thực hiện tốt trách nhiệm của công dân trong 

việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

3. Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình 

a) Bản chất 

Nghiên cứu trường hợp điển hình là phương pháp sử dụng một câu chuyện 

có thật hoặc câu chuyện được viết dựa trên những trường hợp thường xảy ra trong 

cuộc sống thực tiễn để minh chứng cho một vấn đề hay một số vấn đề. Nghiên 

cứu trường hợp điển hình có thể được thực hiện sau khi học sinh được nghe/đọc  

hoặc quan sát băng hình/phim video. 

b) Cách thực hiện 

    Nghiên cứu trường hợp điển hình được thực hiện theo các bước sau: 

- Học sinh đọc hoặc nghe kể/xem về trường hợp điển hình. 

- Suy nghĩ về nội dung câu chuyện (có thể viết một vài suy nghĩ trước khi 

thảo luận điều đó với người khác). 

- Thảo luận về trường hợp điển hình theo các câu hỏi hướng dẫn của GV.  

c) Một số điểm cần lưu ý  

- Vì trường hợp điển hình được nêu lên nhằm phản ánh tính đa dạng của 

cuộc sống thực, nên nó phải tương đối phức tạp, với các tuyến nhân vật và 

những tình huống khác nhau chứ không phải là một câu chuyện đơn giản. 

- Trường hợp điển hình phải phù hợp với trình độ của học sinh và thời 

lượng cho phép. 

- Có thể tổ chức cho cả lớp cùng nghiên cứu một trường hợp điển hình 

hoặc phân công mỗi nhóm nghiên cứu một trường hợp khác nhau. 

 Ví dụ minh hoạ : 

Ví dụ 1: Khi dạy bài 2 “Thực hiện pháp luật” (Giáo dục công dân lớp 12), 

giáo viên có thể tổ chức cho học sinh nghiên cứu trường hợp điển hình sau: 

Nhận hối lộ, hạt trưởng kiểm lâm huyện A lãnh 8 năm tù 

Ngày 20/6/2012, Toà án nhân dân tỉnh M mở phiên sơ thẩm xét xử, tuyên 

phạt H 8 năm tù về tội nhận hối lộ. 
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Vào tháng 10/2011, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện A là H đã đòi công ty 

phải chi 30 triệu đồng mới được làm thủ tục vận chuyển 350m³ gỗ và phía công 

ty đã đưa cho H số tiền này. Tuy nhiên, H chỉ thừa nhận đã lấy của Công ty 10 

triệu đồng. Cuối tháng 2/2012, H lại đòi 30 triệu đồng khi công ty này tận thu 

lâm sản dưới lòng sông Đồng Nai. Hai bên đã gặp gỡ tại quán cà phê ở thị trấn 

Đồng Nai, Cô đưa cho H bì đựng 10 triệu đồng và hẹn vài ngày sau sẽ đưa tiếp 

20 triệu nữa. Khi H vừa đút túi số tiền 10 triệu đồng thì bị Công an bắt quả tang. 

Câu hỏi : 

1/ Theo em, hành vi của H đã vi phạm pháp luật gì và chịu trách nhiệm 

pháp lí gì? Vì sao ? 

2/ Em có suy nghĩ gì về việc xử lí của các cơ quan pháp luật đối với hành 

vi của H ? 

Ví dụ 2: Khi dạy bài 11 “Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học” (Giáo 

dục công dân lớp 10), giáo viên có thể tổ chức cho học sinh nghiên cứu trường 

hợp điển hình sau: 

Kiên quyết không nhận hối lộ và bao che tội phạm 

 Lúc 18 giờ ngày 10/12/2012, tổ kiểm tra 814 thuộc Uỷ ban nhân dân 

phường 6 gồm các đồng chí T và V, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cùng với 

cảnh sát khu vực Công an phường 6 đi kiểm tra cơ sở hớt tóc số 120 Lê Đức 

Thọ, phường 6, quận Gò Vấp). 

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện ở cơ sở hớt tóc có một 

người tên N, sinh năm 1990, ngụ tại ấp 10 xã Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà 

Mau, đang mặc trang phục công an nhân dân, cấp hàm thiếu uý. Khi kiểm tra 

giấy tờ tuỳ thân, N không xuất trình được. Trong lúc tổ công tác đang xác minh 

làm rõ, N móc trong túi ra một bọc tiền 11.000.000 đồng đưa cho đồng chí T và 

đồng chí V để được tổ kiểm tra bỏ qua. Hai đồng chí đã kiên quyết không nhận, 

đồng thời lập biên bản về hành vi đưa hối lộ, giả danh công an của tên N. Bên 

cạnh đó, tổ kiểm tra cũng làm rõ số tiền 45.000.000 đồng mà N mang trong 

người để xem xét chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận truy tố. Số 
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tiền này N và đồng bọn cùng thực hiện trong một vụ trộm cắp tài sản khác. 

Tinh thần cảnh giác, liêm khiết và trách nhiệm của hai đồng chí T và V 

không chỉ góp phần đấu tranh phòng chống các loại tội phạm mà còn đẩy lùi nạn 

đưa và nhận hối lộ, làm trong sạch và nâng cao uy tín của bộ máy nhà nước, 

xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu trong Cuộc vận động “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.    

Câu hỏi: 

 1/ Qua câu chuyện trên, em có suy nghĩ gì về nhân phẩm và danh dự của 

hai anh T và V trong câu ch? 

 2/ Tấm gương của hai anh đã giúp em hiểu thêm điều gì về hạnh phúc của 

con người trong xã hội hiện nay ? 

4. Phương pháp đóng vai 
a) Bản chất 

          Đóng vai là phương pháp tổ chức cho HS thực hành, “ làm thử” một số 

cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Học sinh sẽ đóng vai các 

nhân vật, thể hiện cách xử lí giải quyết tình huống trên cơ sở óc tưởng tượng và 

ý nghĩ sáng tạo của các em. Đây là phương pháp nhằm giúp HS suy nghĩ sâu sắc 

về một vấn đề bằng cách tập trung vào một sự việc cụ thể mà các em vừa thực 

hiện hoặc quan sát được. Việc “diễn” không phải là phần chính của phương pháp 

này mà điều quan trọng là sự thảo luận sau phần diễn ấy. Đóng vai có nhiều ưu 

thế trong việc rèn luyện kĩ năng ứng xử cho học sinh, làm nảy sinh óc sáng tạo 

của học sinh trong việc tìm kiếm cách xử lí và thể hiện cách ứng xử, làm thay 

đổi thái độ, hành vi của người học theo hướng tích cực. 

b) Cách thực hiện 

Đóng vai được tiến hành theo các bước sau: 

- Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ đóng vai cho các nhóm, trong đó 

có quy định rõ thời gian chuẩn bị, thời gian đóng vai của mỗi nhóm. 

 Các nhóm thảo luận nghiên cứu tình huống, xây dựng kịch bản, chuẩn bị 

vai diễn và phân công đóng vai. 

 - Các nhóm lên đóng vai thể hiện cách ứng xử trong tình huống. 
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 - Lớp thảo luận, nhận xét về cách ứng xử của các vai diễn. 

         - GV kết luận, định hướng cho HS về cách ứng xử tích cực trong tình 

huống đã cho. 

c) Một số điểm cần lưu ý 

- Tình huống để đóng vai cần để mở để học sinh tự tìm cách giải quyết, 

cách ứng xử phù hợp; không cho trước “ kịch bản”, lời thoại. 

- Tình huống đóng vai phải có tính mục đích thật rõ ràng, không nên quá 

phức tạp và phải có nhiều cách giải quyết. 

- Mỗi tình huống có thể phân công một hoặc nhiều nhóm cùng đóng vai, 

mỗi nhóm thể hiện cách ứng xử khác nhau, trên cơ sở đó học sinh nhận xét, 

đánh giá, so sánh các cách ứng xử và lựa chọn cách ứng xử tối ưu. 

- Phải dành thời gian thích hợp cho học sinh thảo luận xây dựng kịch bản 

và chuẩn bị đóng vai.  

- Trong khi học sinh thảo luận và chuẩn bị đóng vai, giáo viên nên đi đến 

từng nhóm lắng nghe và gợi ý, giúp đỡ học sinh khi cần thiết. 

Ví dụ minh hoạ:  

Khi dạy bài 15 “Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa” (Giáo dục công dân lớp 

11), giáo viên có thể tổ chức cho học sinh đóng vai trong tình huống sau:  

 Anh Hùng là cán bộ kiểm lâm. Một lần trong khi đang làm nhiệm vụ, anh 

phát hiện một nhóm người đang vận chuyển gỗ trái phép ra khỏi rừng. Anh yêu 

cầu nhóm người này dừng lại và lập biên bản để xử lí. Họ nói nếu anh bỏ qua 

cho họ thì họ sẽ bồi dưỡng cho anh, và một người trong nhóm móc túi áo lấy ra 

một tập tiền đưa cho anh... 

5. Phương pháp dự án  

a) Bản chất  

 Dạy học theo dự án là một phương pháp dạy học, trong đó học sinh thực 

hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với thực tiễn, kết hợp lí thuyết với 

thực hành, tự lực lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả. Hình thức làm 

việc chủ yếu là theo nhóm, kết quả dự án là những sản phẩm hành động có thể 

giới thiệu được. Học theo dự án kích thích hứng thú học tập của học sinh, phát 
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huy tính tự lực, tính trách nhiệm và sự sáng tạo của người học, rèn luyện nhiều 

kĩ năng sống như hợp tác, giao tiếp, ra quyết định, giải quyết vấn đề, đặt mục 

tiêu, quản lí thời gian .... 

b) Cách thực hiện 

 Phương pháp dự án được thực hiện qua các bước sau: 

- Lựa chọn chủ đề: GV cùng học sinh đề xuất chủ đề, mục đích của dự án. 

GV có thể giới thiệu một số hướng đề tài để học sinh lựa chọn và cụ thể hoá 

thành những tiểu chủ đề. 

- Xây dựng kế hoạch dự án: Học sinh xây dựng đề cương, kế hoạch thực 

hiện dự án. Trong kế hoạch cần xác định nội dung những công việc cần làm, dự 

kiến thời gian cho từng công việc, phân công thực hiện. 

- Thực hiện kế hoạch dự án: Trong bước này, các thành viên và nhóm cần 

thực hiện các công việc đã được phân công, thu thập và xử lí thông tin, tìm câu 

trả lời cho các vấn đề cần giải quyết.  

- Trình bày kết quả dự án: Học sinh trình những điều đã học được, tìm 

thấy hay tạo ra. Kết quả được trình bày dưới những hình thức khác nhau: bài thu 

hoạch, báo cáo, tranh ảnh, văn thơ, triển lãm, mô hình, diễn kịch, biểu diễn văn 

nghệ, phim video... 

- Đánh giá dự án: Giáo viên và học sinh cùng đánh giá quá trình thực hiện 

và kết quả của dự án, rút kinh nghiệm cho các dự án tiếp theo.  

c) Một số điểm cần lưu ý  

- Đề tài dự án phải phù hợp với thực tiến địa phương, phù hợp với khả 

năng và hứng thú của học sinh. 

- Kế hoạch thực hiện dự án phải cụ thể, huy động được sự tích cực tham 

gia của học sinh. 

- Trong các nhóm nên có cả học sinh khá giỏi và học sinh yếu để có thể 

giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. 

- Trong quá trình thực hiện dự án, giáo viên cần quan tâm động viên và hỗ 

trợ kịp thời khi học sinh gặp khó khăn.  

 Ví dụ minh hoạ: Khi dạy bài 3 “Công dân bình đẳng trước pháp luật” 
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(Giáo dục công dân lớp 12), giáo viên có thể tổ chức cho học sinh thực hiện dự 

án tìm hiểu về công tác phòng, chống tham nhũng và việc xử lí tội tham nhũng 

ở nước ta thể hiện sự bình đẳng về trách nhiệm pháp lí, không phân biệt người 

có chức vụ, quyền hạn cao hay thấp. 

II- MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC 

1. Kĩ thuật động não (công não) 
Động não là kĩ thuật giúp cho HS trong một thời gian ngắn nảy sinh được 

nhiều ý tưởng mới mẻ, độc đáo về một chủ đề nào đó. Các thành viên được cổ 

vũ tham gia một cách tích cực, không hạn chế các ý tưởng. Động não thường 

được sử dụng trong giai đoạn giới thiệu vào một chủ đề; tìm các phương án giải 

quyết vấn đề; thu thập các khả năng lựa chọn và suy nghĩ khác nhau. 

Động não có thể tiến hành theo các bước s: 

- Giáo viên nêu câu hỏi hoặc vấn đề cần được trả lời hoặc giải quyết. 

- Khích lệ HS phát biểu và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt. 

- Liệt kê tất cả mọi ý kiến lên bảng, không loại trừ một ý kiến nào, trừ 

trường hợp trùng lặp. 

  - Phân loại các ý kiến. 

- Làm sáng tỏ những ý kiến chưa rõ ràng.  

- Tổng hợp ý kiến của HS và rút ra kết luận. 

2. Kĩ thuật khăn trải bàn 
          - HS được chia thành các nhóm nhỏ từ 4 đến 6 người. Mỗi nhóm có một tờ 

giấy A0 đặt trên bàn, như là một chiếc khăn trải bàn. 

           - Chia giấy A0 thành phần chính giữa và phần xung quanh, tiếp tục chia 

phần xung quanh thành 4 hoặc 6 phần tuỳ theo số thành viên của nhóm (4 hoặc 6 

người). 

            - GV nêu câu hỏi hoặc vấn đề cho các nhóm. 

            - Mỗi thành viên trong nhóm suy nghĩ và viết các ý tưởng của mình vào 

phần cạnh “khăn trải bàn” trước mặt mình. Sau vài phút, khi mọi người đều đã 

xong, thảo luận nhóm, tìm ra những ý tưởng chung và viết vào phần chính giữa 

“khăn trải bàn”.  
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3. Kĩ thuật phòng tranh  
       Kĩ thuật này có thể sử dụng cho hoạt động cá nhân hoặc hoạt động nhóm. 

- GV nêu câu hỏi/ vấn đề cho cả lớp hoặc cho các nhóm. 

- Mỗi thành viên (hoạt động cá nhân) hoặc các nhóm (hoạt động nhóm) 

phác hoạ những ý tưởng về cách giải quyết vấn đề trên một tờ bìa và dán lên 

tường xung quanh lớp học như một triển lãm tranh.  

- HS cả lớp đi xem “triển lãm’’ và có thể có ý kiến bình luận hoặc bổ 

sung. 

- Cuối cùng,  tất cả các phương án giải quyết được tập hợp lại và tìm 

phương án tối ưu.   

4. Kĩ thuật công đoạn 
         - HS được chia thành các nhóm, mỗi nhóm được giao giải quyết một nhiệm 

vụ khác nhau.  

         - Sau khi các nhóm thảo luận và ghi kết quả thảo luận vào giấy A0 xong, 

các nhóm sẽ luân chuyển giấy A0 ghi kết quả thảo luận cho nhau (nhóm 1 chuyển 

cho nhóm 2, Nhóm 2 chuyển cho nhóm 3, Nhóm 3 chuyển cho nhóm 4, Nhóm 4 

chuyển cho nhóm 1). 

          - Các nhóm đọc và góp ý kiến bổ sung cho nhóm bạn. Sau đó lại tiếp tục 

luân chuyển kết quả cho nhóm tiếp theo và nhận tiếp kết quả từ một nhóm khác 

để góp ý. 

          - Cứ như vậy cho đến khi các nhóm đã nhận lại được tờ giấy A0 của nhóm 

mình cùng với các ý kiến góp ý của các nhóm khác. Từng nhóm sẽ xem và xử lí 

các ý kiến của các bạn để hoàn thiện lại kết quả thảo luận của nhóm. Sau khi 

hoàn thiện xong, nhóm sẽ treo kết quả thảo luận lên tường lớp học. 

5. Kĩ thuật hỏi và trả lời 
          - GV (hoặc 1 HS) bắt đầu đặt một câu hỏi về chủ đề và yêu cầu một HS 

khác trả lời câu hỏi đó.  

         - HS vừa trả lời xong câu hỏi đầu tiên lại được đặt tiếp một câu hỏi nữa và 

yêu cầu một HS khác trả lời.  

         - HS này sẽ tiếp tục quá trình trả lời và đặt câu hỏi cho các bạn cùng lớp. 
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Việc hỏi và trả lời cứ tiếp tục cho đến khi GV quyết định dừng hoạt động này lại.   

6. Kĩ thuật “Hỏi chuyên gia” 
          - HS xung phong (hoặc theo sự phân công của GV) tạo thành các nhóm 

“chuyên gia” về một chủ đề nhất định. 

         - Các ”chuyên gia” nghiên cứu và thảo luận với nhau về những tư liệu có 

liên quan đến chủ đề mình được phân công. 

- Nhóm ”chuyên gia” lên ngồi phía trên lớp học  

- Một em trưởng nhóm ”chuyên gia” (hoặc GV) sẽ điều khiển buổi “tư 

vấn”, mời các bạn HS trong lớp đặt câu hỏi rồi mời ”chuyên gia” giải đáp, trả 

lời.  

7. Kĩ thuật “ Trình bày một phút”  
Đây là kĩ thuật tạo cơ hội cho HS tổng kết lại kiến thức đã học và đặt 

những câu hỏi về những điều còn băn khoăn, thắc mắc bằng các bài trình bày 

ngắn gọn và cô đọng với các bạn cùng lớp. Các câu hỏi cũng như các câu trả lời 

HS đưa ra sẽ giúp củng cố quá trình học tập của các em và cho GV thấy được 

các em đã hiểu vấn đề như thế nào.  

Kĩ thuật này có thể tiến hành như sau: 

- Cuối tiết học (thậm chí giữa tiết học), GV yêu cầu HS suy nghĩ, trả lời 

các câu hỏi sau: Điều quan trọng nhất các em học đuợc hôm nay là gì? Theo các 

em, vấn đề gì là quan trọng nhất mà chưa được giải đáp?... 

- HS suy nghĩ và viết ra giấy. Các câu hỏi của HS có thể dưới nhiều hình 

thức khác nhau.  

           - Mỗi HS trình bày trước lớp trong thời gian 1 phút về những điều các em 

đã học được và những câu hỏi các em muốn được giải đáp hay những vấn đề các 

em muốn được tiếp tục tìm hiểu thêm. 

8. Kĩ thuật bản đồ tư duy 

          Bản đồ tư duy (còn được gọi là bản đồ khái niệm) là một sơ đồ nhằm trình 

bày một cách rõ ràng những ý tưởng mang tính kế hoạch hay kết quả làm việc 

của cá nhân hay nhóm về một chủ đề.  
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Cách tiến hành như sau: 

- Viết tên chủ đề ở trung tâm, hay vẽ một hình ảnh phản ánh chủ đề. 

- Từ chủ đề/ ý tưởng chính ở trung tâm, vẽ các nhánh chính, trên mỗi 

nhánh chính viết một nội dung lớn của chủ đề hoặc các ý tưởng có liên quan 

xoay quanh ý tưởng trung tâm nói trên.  

- Từ mỗi nhánh chính vẽ tiếp các nhánh phụ để viết tiếp những nội dung 

thuộc nhánh chính đó. 

- Tiếp tục như vậy ở các tầng phụ tiếp theo. 

Ứng dụng của bản đồ tư duy: 

Bản đồ tư duy có thể ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau như: 

- Tóm tắt nội dung, ôn tập một chủ đề. 

- Trình bày tổng quan một chủ đề. 

- Thu thập, sắp xếp các ý tưởng. 

9. Kĩ thuật XYZ 

 Kĩ thuật XYZ là một kĩ thuật nhằm phát huy tính tích cực trong thảo luận 

nhóm. X là số người trong nhóm, Y là số ý kiến mỗi người cần đưa ra, Z là phút 

dành cho mỗi người. Ví dụ kĩ thuật 635 thực hiện như sau:  

- Mỗi nhóm 6 người, mỗi người viết 3 ý kiến trên một tờ giấy trong vòng 

5 phút về cách giải quyết một vấn đề và tiếp tục chuyển cho người bên cạnh. 

           - Tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả mọi người đều viết ý kiến của mình, 

có thể lặp lại vòng khác. 

         - Con số X-Y-Z có thể thay đổi. 

         Sau khi thu thập ý kiến thì tiến hành thảo luận, đánh giá các ý kiến. 

10. Kĩ thuật "bể cá" 

Kĩ thuật bể cá là một kĩ thuật dùng cho thảo luận nhóm, trong đó một 

nhóm HS ngồi giữa lớp và thảo luận với nhau, còn những HS khác trong lớp 

ngồi xung quanh ở vòng ngoài theo dõi cuộc thảo luận đó và sau khi kết thúc 

cuộc thảo luận thì đưa ra những nhận xét về cách ứng xử của những HS thảo 
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luận. Trong nhóm thảo luận có thể có một vị trí không có người ngồi. HS tham 

gia nhóm quan sát có thể ngồi vào chỗ đó và đóng góp ý kiến vào cuộc thảo 

luận, ví dụ đưa ra một câu hỏi đối với nhóm thảo luận hoặc phát biểu ý kiến khi 

cuộc thảo luận bị chững lại trong nhóm. Cách luyện tập này được gọi là phương 

pháp thảo luận "bể cá", vì những người ngồi vòng ngoài có thể quan sát những 

người thảo luận, tương tự như xem những con cá trong một bể cá cảnh. Trong 

quá trình thảo luận, những người quan sát và những người thảo luận sẽ thay đổi 

vai trò với nhau. 

Bảng câu hỏi cho những người quan sát: 

- Người nói có nhìn vào những người đang nói với mình không? 

- Họ có nói một cách dễ hiểu không? 

- Họ có để những người khác nói hay không? 

- Họ có đưa ra được những luận điểm đáng thuyết phục hay không? 

- Họ có đề cập đến luận điểm của người nói trước mình không? 

- Họ có lệch hướng khỏi đề tài hay không? 

- Họ có tôn trọng những quan điểm khác hay không? 

11. Kĩ thuật ”đọc hợp tác” (còn gọi là đọc tích cực) 
 Kĩ thuật này nhằm giúp HS tăng cường khả năng tự học và giúp GV tiết 

kiệm thời gian đối với những bài học/phần đọc có nhiều nội dung nhưng không 

quá khó đối với HS.  

         Cách tiến hành như sau: 

 - GV nêu câu hỏi/yêu cầu định hướng HS đọc bài/phần đọc. 

 - HS làm việc cá nhân: 

+ Đoán trước khi đọc: Để làm việc này, HS cần đọc lướt qua bài đọc/phần 

đọc để tìm ra những gợi ý từ hình ảnh, tựa đề, từ/cụm từ quan trọng. 

 + Đọc và đoán nội dung : HS đọc bài/phần đọc và biết liên tưởng tới 

những gì mình đã biết và đoán nội dung khi đọc những từ hay khái niệm mà các 

em phải tìm ra. 

 + Tìm ý chính: HS tìm ra ý chính của bài/phần đọc qua việc tập trung vào 

các ý quan trọng theo cách hiểu của mình. 
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 + Tóm tắt ý chính. 

 - HS chia sẻ kết quả đọc của mình theo nhóm 2, hoặc 4 và giải thích cho 

nhau thắc mắc (nếu có), thống nhất với nhau ý chính của bài/phần đọc. 

 - HS nêu câu hỏi để GV giải đáp (nếu có). 

Lưu ý: Một số câu hỏi GV thường dùng để giúp HS tóm tắt ý chính: 

 - Em có chú ý gì khi đọc ............ ?  

- Em nghĩ gì về................... ?   

- Em so sánh A và B như thế nào?  

- A và B giống và khác nhau như thế nào?- ... 

III- HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HÀNH, THỰC TẾ, NGOẠI KHOÁ VỀ 
GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 Trong dạy học tích hợp giáo dục phòng, chống tham nhũng, tuỳ điều kiện 

thực tế của nhà trường và của địa phương, có thể tổ chức các hình thức hoạt thực 

hành, thực tế, ngoại khoá sau : 

1. Hoạt động thực hành  
- Tổ chức cho học sinh thực hiện các dự án điều tra, tìm hiểu tình hình 

công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương và trong toàn quốc; tìm hiểu 

các hình thức xử lí của pháp luật đối với các vi phạm liên quan đến tham nhũng. 

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tuyên truyền về nội dung, 

biện pháp phòng, chống tham nhũng ... 

2. Hoạt động thực tế 
 Có thể tổ chức cho học sinh tham dự các phiên toà xét xử tội tham ô, nhận 

hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi .... 

3. Hoạt động ngoại khoá 
- Tổ chức cho học sinh nghe nói chuyện, giao lưu với cán bộ địa phương 

về các nội dung, biện pháp phòng, chống tham nhũng. 

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng, thi văn 

nghệ, thi vẽ tranh, làm thơ, trình diễn tiểu phẩm, làm báo tường, triển lãm ... về 

chủ đề phòng, chống tham nhũng. 
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IV- MỘT SỐ GỢI Ý BÀI SOẠN TÍCH HỢP GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG THAM 
NHŨNG 

Lớp 11                                          

                          Bài 10 

NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Về kiến thức 

– Nêu được bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

– Nêu được nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị, văn hoá, 

xã hội ở nước ta hiện nay. 

– Nêu được hai hình thức cơ bản của dân chủ là dân chủ trực tiếp và dân 

chủ gián tiếp (dân chủ đại diện). 

2. Về kĩ năng 

Biết thực hiện quyền làm chủ trong các lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội 

phù hợp với lứa tuổi. 

3. Về thái độ 

Tích cực tham gia các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa 

tuổi ; phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ xã hội 

chủ nghĩa. 

II- PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC   

- Thuyết trình; 

- Đàm thoại; 

- Xử lí tình huống; 

- Thảo luận nhóm/lớp; 

- Kĩ thuật trình bày 1 phút; 

- Động não; 

III- PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
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- Sách giáo khoa và sách giáo viên GDCD lớp 11; 

- Giấy khổ lớn, bút dạ, băng dính, kéo; 

- Tranh ảnh hoặc băng hình về hoạt động dân chủ ở nước ta; 

- Máy chiếu (nếu có). 

IV- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

* Hoạt động giới thiệu bài 

 GV cho HS quan sát tranh ảnh hoặc một đoạn băng hình ngắn về các hoạt 

động thể hiện tính dân chủ ở nước ta và đặt câu hỏi để tìm hiểu những kinh 

nghiệm đã có của học sinh: 

- Em hãy nêu một số ví dụ về quyền dân chủ của nhân dân ở nước ta hiện 

nay. 

- Em hiểu thế nào là dân chủ xã hội chủ nghĩa? 

* Hoạt động 1: Thảo luận nhóm đôi tìm hiểu bản chất của nền dân chủ 

xã hội chủ nghĩa. 

- Mục tiêu: HS nêu được bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

- Cách tiến hành: 

+ Cá nhân HS tự nghiên cứu nội dung mục 1 “Bản chất của nền dân chủ 

xã hội chủ nghĩa” trong SGK. 

+ Từng cặp trao đổi theo câu hỏi sau: Bản chất của nền dân chủ xã hội 

chủ nghĩa là gì? 

+ GV yêu cầu một số cặp HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. 

+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến. 

 Kết luận:  

GV chốt đáp án cho câu hỏi : 

 Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của nhân dân 

lao động, được thực hiện chủ yếu bằng nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản. 

* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung cơ bản của dân chủ 

trong các lĩnh vực của đời sống. (Hoạt động tích hợp nội dung giáo dục phòng, 
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chống tham nhũng) 

- Mục tiêu: HS nêu được nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực 

chính trị, văn hoá, xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

- Cách tiến hành: 

+ GV chia HS thành nhiều nhóm nhỏ và yêu cầu mỗi nhóm thảo luận về 

nội dung dân chủ xã hội chủ nghĩa trong một lĩnh vực (chính trị, văn hóa, xã hội) 

và lấy ví dụ để làm sáng tỏ nội dung đó. 

+ Các nhóm thảo luận, ghi kết quả ra giấy khổ lớn.  

 + GV yêu cầu 4 nhóm lần lượt trình bày kết quả thảo luận của nhóm 

mình, sử dụng kĩ thuật trình bày 1 phút. 

+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến. 

 Kết luận: GV chốt lại các nội dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa 

trên cơ sở báo cáo của các nhóm: 

1/ Nội dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực chính trị 

trước hết là để bảo đảm các quyền sau của công dân: 

+ Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các tổ chức 

chính trị-xã hội. 

+ Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn 

đề chung của Nhà nước và địa phương  

+ Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ 

chức trưng cầu ý dân 

+ Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí. 

 2/ Nội dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực văn hoá 

được thực hiện trước hết ở việc đảm bảo những quyền sau của công dân: 

+ Quyền được tham gia vào đời sống văn hoá; 

+ Quyền được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hoá, nghệ thuật của mình; 

+ Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật. 

 3/ Nội dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực xã hội 
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được thể hiện ở các quyền sau của công dân: 

+ Quyền lao động; 

+ Quyền bình đẳng nam nữ; 

+ Quyền được hưởng an toàn 

 xã hội và bảo hiểm xã hội; 

+ Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ; 

+ Quyền được bảo đảm về mặt vật chất và tinh thần khi không còn khả 

năng lao động; 

+ Quyền được bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, về cống hiến và hưởng thụ. 

* GV tổ chức thảo luận lớp để tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống 

tham nhũng: 

GV cho HS trao đổi trước lớp theo câu hỏi: Công khai, minh bạch trong 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị là thể hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực 

nào và có ý nghĩa gì?  

 Sau khi cho một vài HS phát biểu ý kiến, trao đổi, GV giải thích: Công 

khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị là thể quyền dân 

chủ trong lĩnh vực chính trị. Đây là một trong các biện pháp cần thiết góp phần 

vào việc phòng ngừa tham nhũng.  

GV giới thiệu khoản 2 Điều 11 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005: 

“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”, và giải thích cho HS về những 

những lĩnh vực, công việc cần được công khai, minh bạch theo quy định của 

pháp luật (được đề cập trong phần thứ nhất). 

* Hoạt động 3: Tìm hiểu những hình thức cơ bản của dân chủ.  

- Mục tiêu: HS nêu được những hình thức cơ bản của dân chủ. 

- Cách tiến hành: 

+ GV dùng phương pháp động não, yêu cầu HS nêu ví dụ về một số hình 

thức dân chủ ở nước ta hiện nay.  
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+ GV ghi các ý kiến của HS lên bảng. 

+ Hướng dẫn HS so sánh, đối chiếu, tìm ra những điểm khác biệt giữa các 

hình thức dân chủ để đi đến hai hình thức dân chủ cơ bản là dân chủ trực tiếp và 

dân chủ gián tiếp. 

+ Hướng dẫn HS hoàn thành bảng liệt kê các ví dụ về hình thức dân chủ 

theo 2 cột: Dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. 

 Kết luận: GV giới thiệu khái niệm về dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp: 

+ Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để 

nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng 

đồng, của Nhà nước.  

+ Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết 

chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công 

việc chung của cộng đồng, của Nhà nước.  

* Luyện tập/củng cố 

 Giải quyết vấn đề/ tình huống liên quan đến việc thực hiện quyền dân chủ. 

- Mục tiêu: HS biết cách thực hiện quyền dân chủ phù hợp với lứa tuổi. 

- Cách tiến hành: 

+ GV nêu tình huống: 

Minh là lớp trưởng lớp 11A của một trường THPT, cao to, khoẻ nhất lớp. 

Minh thường cậy thế bắt nạt các bạn yếu và học kém hơn mình, bắt các bạn đó 

phải chiêu đãi Minh bằng những cuộc chơi điện tử hoặc nộp các đồ dùng học tập 

cho Minh. Bạn nào có khuyết điểm chỉ cần nộp cho Minh một món quà nhỏ là 

Minh sẵn sàng bỏ qua khuyết điểm cho. 

Câu hỏi : 

1/ Em có tán thành những việc làm của Minh và của một số bạn trong lớp 

Minh không? Vì sao? 

2/ Các bạn trong lớp Minh nên làm gì để ngăn chặn việc làm đó? 

 3/ Theo em, chúng ta nên sử dụng quyền dân chủ như thế nào để loại trừ 

những việc làm tương tự, xây dựng tập thể vững mạnh? 
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- HS tìm hiểu tình huống, suy nghĩ, phát biểu ý kiến trao đổi. 

Kết luận: 

1/ Không tán thành việc làm của Minh cũng như của một số bạn trong lớp 

Minh, vì việc làm của Minh là sai trái, thể hiện sự lạm dụng quyền lớp trưởng để 

vụ lợi cá nhân. Một số bạn làm theo yêu cầu của Minh cũng là sai vì đã không 

biết thực hiện quyền dân chủ của mình và như vậy sẽ làm cho Minh ngày càng 

lún sâu vào sai lầm.  

2/ Những bạn bị Minh bắt nạt cần tỏ thái độ phản đối, không làm theo yêu 

cầu của Minh. Tập thể lớp cần góp ý cho Minh sửa chữa, có thể báo cáo với GV 

chủ nhiệm để có biện pháp giúp đỡ Minh.  

  3/ Chúng ta cần sử dụng quyền dân chủ của mình để tham gia xây dựng 

tập thể, đóng góp cho xã hội nhưng phải tôn trọng kỉ luật, tuân theo pháp luật và 

tôn trọng quyền dân chủ của người khác. 

* Hoạt động tiếp nối 

- GV khuyến khích HS tiếp tục tìm trong thực tế những biểu hiện dân chủ 

và những biểu hiện thiếu dân chủ qua quan sát thực tế và qua sách báo, các 

phương tiện thông tin khác.  

- Yêu cầu HS suy nghĩ xem bản thân phải làm gì để góp phần thực hiện 

nếp sống dân chủ, trước hết là trong tập thể và thực hiện những điều đó. 

- HS đề xuất tập thể lớp cần làm gì để xây dựng nếp sống dân chủ. 

 

Lớp 12                                       
   Bài 2 

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Về kiến thức 

- Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật và các hình thức thực hiện pháp 

luật. 

- Hiểu được thế nào là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí; các loại 
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vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí. 

2. Về kĩ năng 

Biết cách thực hiện pháp luật phù hợp với lứa tuổi 

3. Về thái độ 

Có thái độ tôn trọng pháp luật, ủng hộ những hành vi thực hiện đúng pháp 

luật và phê phán những hành vi làm trái quy định của pháp luật. 

II- PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC   

- Thuyết trình; 

- Đàm thoại; 

- Thảo luận nhóm/lớp; 

- Kĩ thuật khăn trải bàn; 

- Đàm thoại, thuyết trình; 

- Phân tích xử lí tình huống. 

III- PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

- Sách giáo khoa và sách giáo viên GDCD lớp 12; 

- Giấy khổ lớn, bút dạ, băng dính, kéo; 

- Tranh ảnh hoặc băng hình về vấn đề thực hiện pháp luật, vi phạm pháp 

luật và xử lí vi phạm pháp luật ở nước ta; 

- Máy chiếu (nếu có). 

IV- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Bài này có 2 mục, nội dung tích hợp giáo dục phòng, chống tham nhũng 

được thực hiện ở mục 2 “Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí”. 

Mở đầu tiết học, giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh suy nghĩ trả lời: Khi 

cá nhân có hành vi làm trái quy định của pháp luật thì những hành vi đó được 

gọi là gì và chủ thể hành vi có phải chịu trách nhiệm gì không? 

Giáo viên nhận xét phần trả lời của học sinh và chốt lại: Khi cá nhân có 

hành vi làm trái quy định của pháp luật, không tuân thủ pháp luật thì những hành 
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vi đó được gọi là vi phạm pháp luật và người vi phạm phải chịu trách nhỉệm 

pháp lí.  

Để hiểu rõ hơn vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí là gì chúng ta sẽ 

tìm hiểu nội dung mục 2 của bài. 

* Hoạt động 1: Thảo luận nhóm tìm hiểu thế nào là vi phạm pháp luật. 

(Hoạt động tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng) 

- Mục tiêu: HS hiểu được thế nào là vi phạm pháp luật. 

- Cách tiến hành: 

+ Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm nghiên cứu tình 

huống trong SGK trang 19 mục 2 “Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí” và 

trả lời các câu hỏi sau: 

1/ Lí do bố bạn A đưa ra có xác đáng không? Vì sao? 

2/ Hành vi của hai bố con bạn A có phải là vi phạm pháp luật không, có 

phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình không, vì sao? 

3/ Cảnh sát giao thông phạt cả hai bố con bạn A có đúng không ? vì sao? 

4/ Để nhận biết vi phạm pháp luật cần dựa trên những dấu hiệu cơ bản nào?  

5/ Vi phạm pháp luật là gì?  

- Các nhóm thảo luận, áp dụng kĩ thuật khăn trải bàn, ghi kết quả thảo 

luận ra giấy khổ lớn và trưng bày xung quanh tường lớp học.  

- Các nhóm lần lượt lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình, các 

nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến. 

Kết luận:  

- GV chốt đáp án cho từng câu hỏi: 

1/ Lí do bố bạn A đưa ra là không xác đáng, vì: 

- Dù vô tình, nhưng hai bố con bạn A đã lái xe máy đi ngược đường một 

chiều, làm trái quy định của pháp luật. 

- Bạn A chưa đến tuổi được phép tự lái xe môtô. 

- Bạn A đã 16 tuổi đã phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm pháp 

luật của mình. 
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2/ Hành vi của hai bố con bạn A là vi phạm pháp luật, vì: 

- Đây là hành vi trái pháp luật, trái với Luật Giao thông đường bộ. 

- Hai bố con bạn A đều có năng lực trách nhiệm pháp lí. 

- Hành vi của bố con bạn A là có lỗi (bạn A biết mình chưa đến tuổi đã 

điều khiển xe môtô, hai bố con bạn A biết mình không được phép đi ngược 

đường một chiều nhưng cẫn cứ đi). 

3/ Cảnh sát giao thông xử phạt hai bố con bạn A là hoàn toàn đúng, vì: 

- Hành vi của hai bố con bạn A là vi phạm pháp luật. 

- Để buộc bố con bạn A chấm dứt hành vi trái pháp luật, để họ hiểu và 

không tái phạm, đồng thời giáo dục, răn đe những người khác không mắc phải 

những lỗi tương tự. 

4/ Những dấu hỉệu cơ bản của vi phạm pháp luật: 

- Thứ nhất: là hành vi trái pháp luật. Những hành vi trái pháp luật được 

biểu hiện như sau: 

+ Làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật. 

+ Không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật. 

+ Xâm phạm, gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 

- Thứ 2: Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. 

+ Năng lực trách nhiệm pháp lí:    

 Đạt đến độ tuổi theo quy đinh của pháp luật. 

 Có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình. 

 Tự quyết định cách xử sự của mình. 

- Thứ 3: Người có hành vi trái pháp luật có lỗi. 

 Lỗi thể hiện thái độ của người biết hành vi của mình là sai, trái pháp luật, 

có thể gây hậu quả không tốt. Lỗi được thể hiện dưới hai hình thức: lỗi cố ý và 

lỗi vô ý.  

 Kết luận: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có 

năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm phạm các quan hệ xã hội được pháp 
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luật bảo vệ. 

* GV tổ chức thảo luận lớp để tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống 

tham nhũng: 

- GV  nêu tình huống : 

Sau khi học bài về vi phạm pháp luật, một số bạn ngồi ôn lại bài và nói 

chuyện với nhau. Bạn Nam kể: 

Hôm trước đi học về tớ thấy ở ngã tư gần trường mình một chị đi xe máy 

vượt đèn đỏ bị chú cảnh sát giao thông giữ lại. Chị ấy dúi vào tay chú cảnh sát 

tờ 200 nghìn và được chú cảnh sát cho đi. Chị ấy chắc chắn là vi phạm pháp 

luật rồi nhưng sao lại không bị xử lý nhỉ, mà còn chú công an kia nữa, chú ấy 

nhận tiền như vậy có phải là vi phạm pháp luật không? 

Một số bạn có ý kiến như sau: 

- Bạn Hòa: chú công an không vi phạm pháp luật vì chị đưa 200 nghìn coi 

như đã mất tiền để nộp phạt rồi. 

- Bạn Trang: Hành vi nhận tiến của chú công an là vi phạm pháp luật vì 

chú ấy nhận tiền để không lập biên bản xử lý vi phạm chị kia, như vậy là nhận 

hối lộ, là vi phạm pháp luật. 

Em đồng ý với ý kiến của bạn Hòa hay bạn Trang, giải thích vì sao? 

- HS suy nghĩ, xung phong phát biểu ý kiến trao đổi, tranh luận. 

- GV giải thích: Ý kiến của bạn Trang là hoàn toàn đúng đắn, hành vi của 

người công an kia là vi phạm pháp luật, cụ thể đây là hành vi tham nhũng, đã được 

quy định tại Điều 3 của Luật Phòng, chống tham nhũng. Người công an này đã lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ để vụ lợi, nhận tiền 

không xử lý sai phạm.  

GV giới thiệu cho HS về Luật Phòng, chống tham nhũng (phần Phụ lục)/ 

- GV đưa tiếp các câu hỏi để học sinh trao đổi:  

+ Nguyên nhân nào khiến con người có hành vi tham nhũng? 
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+ Theo các em, những hành vi tham nhũng có tác hại gì đối với con người 

và xã hội? 

- GV chốt lại sau khi HS trả lời, trao đổi:  

 + Nguyên nhân khiến con người có hành vi tham nhũng là do không tự 

chủ, không kiềm chế được lòng tham bất chính, thiếu ý thức rèn luyện đạo đức, 

coi thường pháp luật, đáng bị lên án. 

+ Người có hành vi tham nhũng bị xã hội lên án, bị pháp luật xử lí, mất 

hết nhân phẩm, danh dự, tương lai. Hành vi đó làm mất tính nghiêm minh của 

pháp luật, mất lòng tin của nhân dân vào cán bộ nhà nước và gây ra những tiêu 

cực trong xã hội. 

* Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung trách nhiệm pháp lí.  

- Mục tiêu: HS hiểu được thế nào là trách nhiệm pháp lí. 

- Cách tiến hành: 

+ GV yêu cầu HS đọc SGK (phần b) mục 2) và nêu các thắc mắc.  

+ GV giải thích và lấy ví dụ làm rõ thuật ngữ trách nhiệm trong lĩnh vực 

pháp luật. 

+ GV yêu cầu HS lấy ví dụ về những hành vi vi phạm pháp luật và trách 

nhiệm mà chủ thể đó phải gánh chịu về hành vi mình gây ra. 

Ví dụ:  

+ Đi xe đạp dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên. 

+ Điều khiển xe đạp lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường thì bị 

phạt tiền 100.000đ đến 200.000 đ. 

 + Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác 

thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ 3 tháng 

đến 2 năm. 

 + Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ từ 2.000.000đ trở lên để 

làm hoặc không làm một việc có lợi cho người đưa hối lộ sẽ bị phạt tù từ 2 năm 

đến 7 năm. 
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- GV tiếp tục lần lượt đưa ra các câu hỏi để HS trả lời: 

1/ Hành vi của bố con bạn A đã xâm phạm đến quan hệ xã hội nào mà 

pháp luật bảo vệ? 

2/ Hành vi đó có gây ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, của xã hội 

không? Vì sao? 

3/ Họ phải chịu trách nhiệm trước ai? 

4/ Em hiểu thế nào là trách nhiệm pháp lí? 

Kết luận: GV nhận xét phần trả lời của học sinh và chốt lại: 

1/ Hành vi của bố con bạn A xâm phạm đến quan hệ xã hội là trật tự, an 

toàn giao thông.  

2/ Hành vi đó có thể gây nguy hại cho tính mạng, tài sản và sức khỏe của 

người khác, gây ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của mọi người. 

3/ Họ phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước mà người cảnh sát giao 

thông là đại diện. 

4. Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh 

chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình. 

* Hoạt động 3: Thảo luận nhóm đôi tìm hiểu các loại vi phạm pháp luật 

và trách nhiệm pháp lí.  

- Mục tiêu: HS phân biệt được các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm 

pháp lí tương ứng 

- Cách tiến hành: 

+ GV phát phiếu học tập và hướng dẫn HS làm việc theo yêu cầu: Thảo 

luận nhóm đôi, ghi những nội dung cơ bản của các loại vi phạm pháp luật và 

trách nhiệm pháp lí tương ứng theo mẫu phiếu sau: 

Lĩnh vực Vi phạm pháp luật Trách nhiệm pháp lí tương ứng 

Hình sự   

Hành chính   
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Dân sự   

Kỉ luật   

+ Cá nhân HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu của phiếu học tập. 

+ Thảo luận nhóm đôi để hoàn thiện phiếu học tập. 

+ GV yêu cầu đại diện từng nhóm đôi học sinh (4 nhóm) trình bày phần 

làm việc của mình (có thể viết lên khổ giấy A0 đã được in theo mẫu trên, hoặc 

đọc trước lớp), cả lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung ý kiến.  

Kết luận: GV nhận xét phần trình bày của HS và chốt lại:  

Lĩnh vực Vi phạm pháp luật Trách nhiệm pháp lí tương ứng 

Hình sự Vi phạm hình sự 

Là những hành vi nguy 

hiểm cho xã hội, bị coi là 

tội phạm được quy định tại 

Bộ luật Hình sự 

Trách nhiệm hình sự 

Người phạm tội phải chấp hành hình 

phạt theo quyết định của Toà án. 

 

Hành chính Vi phạm hành chính 

Là hành vi vi phạm pháp 

luật có mức độ nguy hiểm 

cho xã hội thấp hơn tội 

phạm, xâm phạm các quy 

tắc quản lý nhà nước. 

Trách nhiệm hành chính 

Người có hành vi vi phạm hành chính 

(cá nhân, tổ chức, cơ quan) phải chịu 

trách nhiệm hành chính, như: bị phạt 

tiền, phạt cảnh cáo, khôi phục lại tình 

trạng ban đầu, thu giữ tang vật, phương 

tiện được sử dụng để vi phạm, …. 

Dân sự Vi phạm dân sự 

Là hành vi vi phạm pháp 

luật, xâm phạm tới các 

quan hệ tài sản (quan hệ sở 

hữu, quan hệ hợp đồng ...), 

và quan hệ nhân thân. 

Trách nhiệm dân sự 

Người có hành vi vi phạm dân sự 

phải chịu trách nhiệm dân sự, như: 

bồi thường thiệt hại về vật chất và 

đôi khi còn có trách nhiệm bồi 

thường tổn thất về tinh thần. 
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Kỉ luật Vi phạm kỉ luật 

Là hành vi vi phạm pháp luật 

liên quan đến kỉ luật lao 

động và công vụ nhà nước.. 

do pháp luật lao động và 

pháp luật hành chính bảo vệ. 

Trách nhiệm kỉ luật 

Cán bộ, công chức, viên chức vi 

phạm kỉ luật phải chịu trách nhiệm kỉ 

luật với các hình thức khiển trách, 

cảnh cáo, hạ bậc lương, chuyển công 

tác khác, buộc thôi việc, …. 

* Luyện tập, củng cố  

1. Những hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật? (hãy đánh dấu (X) vào 

cột tương ứng). Trong đó, hành vi nào là hành vi tham nhũng? 

Hành vi Hành vi vi phạm 

pháp luật 

a. Sử dụng tài liệu trong kỳ thi học kì  

b. Đánh nhau gây thương tích  

c. Nhận tiền để cho học viên thi đỗ  

d. Vứt rác bữa bãi trong lớp học  

e. Trộm cắp tài sản công dân  

g. Tham ô tài sản, nhận hối lộ.  

h. Buông hai tay khi điều khiển xe đạp  

i. Mượn sách, vở của bạn nhưng không trả lại  

k. Nhận tiền khi giải quyết thủ tục hành chính   

* Đáp án : Các hành vi vi phạm pháp luật: b, c, e, g, h, k 

         Các hành vi tham nhũng: c, g, k 

2. Các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây thuộc các loại vi phạm pháp 

luật nào và phải chịu trách nhiệm pháp lí nào? (hãy điền  vào ô tương ứng). Hãy 

cho biết hành vi nào là hành vi tham nhũng? 

Hành vi vi phạm pháp luật Vi phạm 

pháp luật 

Trách nhiệm 

pháp lí 
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a. Trốn thuế với số tiền là 5 triệu đồng   

b. Lợi dụng quyền hạn để nhận 3 triệu đồng của 

người khác và làm ngơ cho sai phạm của người đó.  

  

c. Vu khống người khác gây hậu quả nghiêm trọng   

d. Vi phạm hợp đồng kinh tế   

e. Kiểm lâm nhận 20 triệu đồng của lâm tặc và cho 

họ mang gỗ ra khỏi rừng.  

  

g. Uống rượu say, gây gổ nơi làm việc   

h. Tụ tập, đánh nhau gây mất trật tự nơi công cộng   

i. Bắt giữ người trái pháp luật   

k. Thủ quỹ chiếm đoạt 10 triệu đồng của cơ quan.    

l. Gây thiệt hại cho tài sản của người khác   

* Đáp án:  

- Vi phạm pháp luật hình sự và chịu trách nhiệm hình sự: b, c, e, i, k 

- Vi phạm pháp luật hành chính và chịu trách nhiệm hành chính: a, h 

- Vi phạm pháp luật dân sự và chịu trách nhiệm dân sự: d, l 

- Vi phạm kỉ luật và chịu trách nhiệm kỉ luật: g 

- Hành vi tham nhũng: b, e, k 

* Hoạt động tiếp nối 

- GV hướng dẫn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau. 

- Khuyến khích HS thu thập những thông tin về vi phạm pháp luật và 

trách nhiệm pháp lý; tìm hiểu về những vụ án tham nhũng và xử lí của pháp luật; 

các hoạt động phòng, chống tham nhũng của Nhà nước và nhân dân ta. 

- HS suy nghĩ sau bài học này bản thân rút ra được bài học gì. 
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Phần thứ tư 
GỢI Ý KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 

VỀ NỘI DUNG TÍCH HỢP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

I- MỘT SỐ YÊU CẦU CHUNG 

- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh về phổ biến, giáo 

dục pháp luật phải theo yêu cầu chung của kiểm tra, đánh giá Quyết định số 40 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 05/10/2006 (40/2006/QĐ-BGDĐT) về Quy 

chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; 

đồng thời quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới 

kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân theo Thông báo số 300/TB- BGDĐT 

ngày 8/5/2009.  

- Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh môn Giáo dục công 

dân nói chung và tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng cần hướng vào các 

yêu cầu sau : 

+ Quán triệt đặc trưng của môn học, môn GDCD là một môn học có tính 

tính thực tiễn và tính giáo dục cao. Dạy học môn GDCD không chỉ cung cấp 

kiến thức, mà điều quan trọng là hình thành các kĩ năng, thái độ và phương thức 

hành vi ứng xử ở học sinh. Vì vậy, cần khắc phục tình trạng thiên về kiểm tra tái 

hiện (ghi nhớ) kiến thức, tăng cường mức độ thông hiểu và yêu cầu học sinh vận 

dụng kiến thức theo hướng ra đề “mở” để học sinh liên hệ, phân tích, bình luận, 

biểu đạt chính kiến và định hướng hành vi của mình. Mặt khác, phải bảo đảm sự 

cân đối, hợp lí giữa các yêu cầu kiểm tra về kiến thức, kĩ năng và các yêu cầu về 

thái độ đối với học sinh. Bên cạnh việc kiểm tra kiến thức, cần chú ý kiểm tra 

các kĩ năng như kĩ năng nhận xét, đánh giá, kĩ năng vận dụng bài học để giải 

quyết các vấn đề, tình huống và thực hành trong cuộc sống; kiểm tra thái độ, tình 

cảm của học sinh đối với các vấn đề mà bài học đặt ra. Từ đó, thúc đẩy HS tích 

cực rèn luyện theo yêu cầu của các chuẩn mực bài học, rèn luyện năng lực tự học 

và tư duy độc lập. 
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         + Việc kiểm tra phải bảo đảm tính khách quan, toàn diện, khoa học và 

trung thực. Cụ thể kiểm tra phải đưa lại những thông tin chính xác, phản ánh 

đúng kết quả học tập của học sinh để trên cơ sở đó giáo viên có sự điều chỉnh 

phù hợp về phương pháp dạy học, điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi của học 

sinh. Bài kiểm tra được coi là có độ tin cậy nếu kết quả đánh giá phản ánh đúng 

năng lực học tập của học sinh dựa theo các tiêu chí đánh giá.  

+ Phải căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ của môn 

học để xây dựng đề kiểm tra, từ đó mới xác định được mức độ đạt yêu cầu của 

chuẩn, làm căn cứ để điều chỉnh việc dạy và học nhằm nâng cao chất lượng dạy 

học. 

+ Phải có sự phân hoá mức độ cho các loại đối tượng học sinh khác nhau 

nhằm khuyến khích HS phấn đấu vươn lên. Nhìn chung, đề kiểm tra phải phù 

hợp với số đông HS (đại trà) và dành một số nội dung cho HS khá và giỏi.  

- Đổi mới công cụ kiểm tra, đánh giá : 

+ Đổi mới các hình thức đề kiểm tra, kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm 

khách quan, tự luận và hình thức quan sát hoạt động, nghiên cứu sản phẩm hoạt 

động của học sinh, các hình thức kiểm tra đánh giá thông qua các hoạt động 

ngoài lớp của học sinh, hoạt động thực hành, rèn luyện trong cuộc sống hằng 

ngày. Cần kết hợp một cách hợp lí giữa câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan trong đề kiểm tra. 

+ Kết hợp việc kiểm tra, đánh giá bằng điểm số với nhận xét của giáo 

viên. Trong các bài kiểm tra của học sinh, giáo viên phải nhận xét và sửa lỗi khi 

cho điểm. Việc nhận xét và sửa lỗi có tác dụng rất quan trọng trong việc giúp 

học sinh nhận thức được các lỗ hổng về kiến thức và kĩ năng cần khắc phục. Mặt 

khác, việc nhận xét, đánh giá kết quả học tập môn học của học sinh không nên 

chỉ căn cứ vào điểm số mà còn căn cứ vào tinh thần thái độ học tập và tham gia 

các hoạt động, việc thực hành rèn luyện trong cuộc sống.                                                                    

- Phối hợp các lực lượng trong việc kiểm tra, đánh giá: 
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 Để củng cố và tăng cường ý thức rèn luyện của học sinh ở mọi nơi, mọi 

lúc theo yêu cầu trên, trong đổi mới kiểm tra môn Giáo dục công dân cần có sự 

phối hợp tham gia của các lực lượng, cụ thể: 

+ Tự kiểm tra, đánh giá và kiểm tra, đánh giá của học sinh và tập thể học 

sinh. 

 + Kiểm tra, đánh giá của các lực lượng giáo dục trong nhà trường như 

giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn khác, cán bộ Đoàn. 

 + Kiểm tra, đánh giá của gia đình và cộng đồng. 

 Để thực hiện việc tốt việc phối hợp các lực lượng trong việc kiểm tra đánh 

giá kết quả học tập của học sinh, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân cần phải 

thường xuyên liên hệ, kịp thời thu nhận những thông tin nhận xét, đánh giá của 

các lực lượng trên về thái độ, hành vi của học sinh, mặt khác có những hình thức 

khuyến khích học sinh tự liên hệ, tự kiểm tra, tự đánh giá và kiểm tra, đánh giá 

lẫn nhau.  

II- ĐỊNH HƯỚNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

1. Định hướng quản lí chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá 

- Phải có sự hướng dẫn, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp QLGD. 

- Phải có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, nhất là GV cùng bộ môn (coi trọng 

vai trò của các tổ chuyên môn, là nơi trao đổi kinh nghiệm giải quyết mọi khó 

khăn, vướng mắc). 

-  Cần lấy ý kiến xây dựng của HS để hoàn thiện PPDH và KTĐG (việc 

thu thập ý kiến xây dựng của HS để giúp GV đánh giá đúng về mình, tìm ra con 

đường khắc phục các hạn chế, thiếu sót, hoàn thiện PPDH, đổi mới KTĐG là 

hết sức cần thiết). 

2. Đối với bộ môn Giáo dục công dân 
- Phải đảm bảo sự cân đối các yêu cầu kiểm tra về kiến thức (nhớ, hiểu, 

vận dụng), rèn luyện kĩ năng và yêu cầu về thái độ đối với học sinh và hướng 

dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập, rèn luyện năng lực tự học và tư 

duy độc lập (cả kiến thức và kĩ năng). 
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- Khắc phục tình trạng thiên về kiểm tra ghi nhớ kiến thức; tăng cường ra 

đề “mở” nhằm kiểm tra mức độ thông hiểu và vận dụng tổng hợp tri thức để 

giải quyết vấn đề; rèn luyện các kĩ năng và học sinh được tự do biểu đạt chính 

kiến khi trình bày      

- Vận dụng linh hoạt các hình thức và xác định rõ yêu cầu về KTĐG phù 

hợp với thời lượng và tính chất đề kiểm tra:  

+ Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Bao gồm kiểm tra miệng (cho điểm 

hoặc đánh giá bằng nhận xét) cần vận dụng linh hoạt giữa câu hỏi trắc nghiệm 

và tự luận. Khi kiểm tra miệng, cần chú ý rèn luyện kĩ năng nói, kĩ năng diễn 

đạt trước tập thể. 

+ Trong kiểm tra, đánh giá học kì cần chú trọng đánh giá kĩ năng phân 

tích, tổng hợp, khái quát hoá kiến thức, rèn luyện khả năng vận dụng các kiến 

thức vào giải quyết các vấn đề trong học tập và thực tiễn, đặc biệt chú ý kĩ năng 

viết, kĩ năng trình bày một vấn đề. 

+ Khuyến khích vận dụng các hình thức kiểm tra đánh giá thông qua các 

hoạt động học tập ngoài lớp học của học sinh như bài tập nghiên cứu nhỏ, dựa 

trên các hoạt động điều tra thực tế; tham quan thực tế, phân tích đánh giá các số 

liệu, …và lấy điểm thay cho các bài kiểm tra trong lớp học. 

+ Đối với những bài, nội dung hoạt động thực hành, ngoại khóa thì giáo 

viên có thể đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng nhận xét hoặc cho điểm 

khi giao nhiệm vụ cho nhóm, cá nhân học sinh chuẩn bị, tổ chức hoạt động đó. 

3. Đối với kiểm tra, đánh giá những bài có tích hợp nội dung phòng, 
chống tham nhũng trong môn Giáo dục công dân 

- Khi đã đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào trong dạy học thì 

phải tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

- Nội dung kiểm tra cần thống nhất với nội dung được đưa vào dạy học 

trong bộ môn ở cấp THPT như :  

+ Thế nào là tham nhũng; 

+ Những biểu hiện tham nhũng; 

+ Tác hại của tham nhũng; 
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+ Thái độ ứng xử của HS trước vấn đề tham nhũng. 

..... 

- Hình thức kiểm tra: 

+ Bài kiểm tra có thể là toàn bộ nội dung về phòng, chống tham nhũng. 

  + Bài kiểm tra kết hợp với những nội dung khác.  

- Bài kiểm tra có thể kiểm tra viết, hoặc kiểm tra thông qua đánh giá học 

sinh làm bài tập nghiên cứu, viết báo cáo điều tra thực tế; báo cáo tham quan 

thực tế, phân tích đánh giá các số liệu, … 

- Mức độ kiến thức: 

Phải cân đối giữa kiến thức, kĩ nẵng và thái độ. 

+ Về kiến thức: Cân đối  giữa mức độ biết, hiểu và vận dụng. 

+ Về kĩ năng: rèn luyện khả năng trình bày nói và viết, đặc biệt là kĩ năng thực 

hành, vận dụng các nội dung phòng chống tham nhũng đã học vào nhìn nhận đánh giá 

những vấn đề bức xúc về tham nhũng đang diễn ra. 

- Về thái độ: 

 Hình thành và phát triển ở HS những tình cảm, biết yêu cái tốt, cái đẹp; 

không đồng tình với các hành vi, việc làm tham nhũng.  

 Trân trọng và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc, hình thành 

hành vi và thói quen phù hợp với những giá trị đã học; giúp học sinh có sự thống 

nhất giữa ý thức và hành vi. 
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TƯ LIỆU THAM KHẢO 

1. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 

2012) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. 

3. Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức; 

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ 

quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ 

sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; 

c) Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh 

đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp; 

d) Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tài sản tham nhũng là tài sản có được từ hành vi tham nhũng, tài sản có 

nguồn gốc từ hành vi tham nhũng. 

2. Công khai là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị công bố, cung cấp thông tin 

chính thức về văn bản, hoạt động hoặc về nội dung nhất định.  

3. Minh bạch tài sản, thu nhập là việc kê khai tài sản, thu nhập của người 

có nghĩa vụ kê khai và khi cần thiết được xác minh, kết luận. 

4. Nhũng nhiễu là hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà khi 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

5. Vụ lợi là lợi ích vật chất, tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đạt 

được hoặc có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng. 
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6. Cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 

của Nhà nước và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của 

Nhà nước. 

Điều 3. Các hành vi tham nhũng 

1. Tham ô tài sản. 

2. Nhận hối lộ. 

3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ 

lợi. 

5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. 

7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi. 

8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền 

hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ 

lợi. 

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì 

vụ lợi. 

10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi. 

11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm 

pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, 

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

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, 

quyền hạn 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

có trách nhiệm sau đây: 
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a) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; 

b) Tiếp nhận, xử lý kịp thời báo cáo, tố giác, tố cáo và thông tin khác về 

hành vi tham nhũng;  

c) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phát hiện, báo cáo, tố giác, 

tố cáo hành vi tham nhũng; 

d) Chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; kịp thời cung 

cấp thông tin, tài liệu và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm sau đây: 

a) Chỉ đạo việc thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Gương mẫu, liêm khiết; định kỳ kiểm điểm việc thực hiện chức trách, 

nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi 

tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng; 

c) Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ 

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

3. Người có chức vụ, quyền hạn có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, công vụ đúng quy định của pháp luật;  

b) Gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật 

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

c) Kê khai tài sản theo quy định của Luật này và chịu trách nhiệm về tính 

chính xác, trung thực của việc kê khai đó. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham 

nhũng 

Công dân có quyền phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; có nghĩa vụ hợp 

tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý 
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người có hành vi tham nhũng. 

Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Các hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này. 

2. Đe doạ, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung 

cấp thông tin về hành vi tham nhũng. 

3. Lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu cáo, vu khống cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân khác. 

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. 

Điều 13. Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản 

1. Việc mua sắm công và xây dựng cơ bản phải được công khai theo quy 

định của pháp luật. 
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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. 

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 
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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.  

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. 

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; 
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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; 

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. 

7.7 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. 

Điều 16. Công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản 

đóng góp của nhân dân 

1. Việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng 

công trình, lập quỹ trong phạm vi địa phương phải lấy ý kiến nhân dân và được 

Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định. 

2. Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân quy định tại 

khoản 1 Điều này phải được công khai để nhân dân giám sát và phải chịu sự 

thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật. 

3. Nội dung phải công khai bao gồm mục đích huy động, mức đóng góp, 
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việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.  

4. Công trình cơ sở hạ tầng tại xã, phường, thị trấn sử dụng các khoản đóng 

góp của nhân dân phải công khai các nội dung sau đây: 

a) Nội dung phải công khai quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Dự toán cho từng công trình theo kế hoạch đầu tư được duyệt; 

c) Nguồn vốn đầu tư cho từng công trình; 

d) Kết quả đã huy động của từng đối tượng cụ thể, thời gian huy động; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

e) Tiến độ thi công và kết quả nghiệm thu khối lượng, chất lượng công 

trình và quyết toán công trình.  

5. Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân vì mục đích từ 

thiện, nhân đạo được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

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. 

Điều 18. Công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp 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; 
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e) Việc lập và sử dụng quỹ của doanh nghiệp; 

g) Việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; 

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. 

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). 
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3. Việc bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp được cổ phần hoá phải thực 

hiện bằng phương thức bán đấu giá. 

Điều 21. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường 

1. Trong lĩnh vực về đất đai, phải công khai, minh bạch các nội dung sau 

đây: 

a) Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong quá trình lập và điều 

chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan, tổ chức thực hiện việc lập quy 

hoạch, kế hoạch đó phải công khai cho nhân dân địa phương nơi được quy 

hoạch, điều chỉnh biết; 

b) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, 

mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất sau khi được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt hoặc điều chỉnh;  

c) Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; quy hoạch chi tiết và việc phân lô đất ở, đối tượng được giao đất làm 

nhà ở; 

d) Các khoản thu tài chính cho ngân sách nhà nước từ việc quản lý, sử dụng 

đất và các khoản miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất. 

2. Trong lĩnh vực về khoáng sản và tài nguyên nước, phải công khai, minh 

bạch các nội dung sau đây: 

a) Quy hoạch khoáng sản;  

b) Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và việc cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép  về 

hoạt động khoáng sản, thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, đóng 

cửa mỏ khoáng sản;  
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c) Việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản và khoanh định khu vực cấm, 

khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và các khoản thu ngân sách từ việc 

quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản; 

d) Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và việc cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép 

thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. 

3. Trong quản lý nhà nước về môi trường, phải công khai, minh bạch các 

nội dung sau đây: 

a) Điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp giấy phép hành 

nghề, mã số quản lý chất thải; 

b) Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;  

c) Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải. 

Điều 22. Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nhà ở  

1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở và 

giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải được công khai. 

2. Việc hoá giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đối tượng được hoá giá nhà ở 

và các khoản tiền phải nộp khi hoá giá nhà ở phải được công khai. 

3. Việc bán nhà ở cho người tái định cư, người có thu nhập thấp và những 

đối tượng ưu tiên khác phải được công khai. 

Điều 23. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục 

1. Việc tuyển sinh, thi, kiểm tra, cấp văn bằng, chứng chỉ phải được công 

khai. 

2. Cơ quan quản lý giáo dục phải công khai việc quản lý, sử dụng ngân 

sách, tài sản của Nhà nước, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

và nguồn lực tài chính cho hoạt động giáo dục; khoản hỗ trợ, các khoản đầu tư 
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cho giáo dục và khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ sở giáo dục công lập phải công khai cam kết chất lượng giáo dục và 

kết quả kiểm định chất lượng giáo dục; điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; 

việc thu, quản lý, sử dụng học phí, lệ phí tuyển sinh, các khoản thu từ hoạt động 

tư vấn, chuyển giao công nghệ, khoản hỗ trợ, đầu tư cho giáo dục và khoản thu, 

chi tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực y tế 

1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề y, 

dược tư nhân, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở hành nghề 

y, dược phải được công khai. 

2. Cơ quan quản lý y tế, cơ sở khám, chữa bệnh có sử dụng ngân sách, tài 

sản của Nhà nước phải công khai việc thu, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản 

của Nhà nước, giá thuốc, việc thu, quản lý, sử dụng các loại phí liên quan đến 

việc khám, chữa bệnh và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 25. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học - công nghệ 

1. Việc xét, tuyển chọn, giao trực tiếp, tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học - 

công nghệ và việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học - 

công nghệ phải được tiến hành công khai. 

2. Cơ quan quản lý khoa học - công nghệ, đơn vị nghiên cứu khoa học - 

công nghệ phải công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, 

các khoản hỗ trợ, viện trợ, đầu tư, các khoản thu từ hoạt động khoa học- công 

nghệ. 

Điều 26. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực thể dục, thể thao 

Cơ quan quản lý thể dục, thể thao, Uỷ ban Ô-lim-pích Việt Nam, các liên 

đoàn thể thao, cơ sở thể dục, thể thao có trách nhiệm công khai việc quản lý, sử 

dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, các khoản thu từ hoạt động và dịch vụ thể 

dục, thể thao, khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và 

nước ngoài cho hoạt động thể dục, thể thao. 
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Điều 26a. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, 

truyền thông 

Trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông, phải công khai, minh bạch 

các nội dung sau đây: 

1. Việc lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch về văn hóa, thông tin, truyền 

thông; 

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và việc cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy 

phép hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông. 

Điều 26d. Công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách dân tộc 

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc, phải công khai, minh bạch các nội 

dung sau đây: 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng thụ hưởng, mức thụ hưởng; trình tự, 

thủ tục, thẩm quyền thực hiện chính sách dân tộc thuộc vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số khó khăn, đặc biệt khó khăn; 

2. Việc thực hiện các chương trình, dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

khó khăn, đặc biệt khó khăn; 

3. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộc. 

Điều 27. Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước 

1. Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước 

phải được tiến hành công khai theo quy định của pháp luật.  

2. Văn bản, quyết định sau đây phải được công khai, trừ trường hợp pháp 

luật có quy định khác: 

a) Quyết định thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra; 

b) Quyết định giải quyết khiếu nại; 

c) Kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo;  

d) Báo cáo kiểm toán; báo cáo thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của 
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Kiểm toán Nhà nước. 

Điều 28. Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trong lĩnh vực nhà, đất, 

xây dựng, đăng ký kinh doanh, xét duyệt dự án, cấp vốn ngân sách nhà nước, tín 

dụng, ngân hàng, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý hộ khẩu, 

thuế, hải quan, bảo hiểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trực tiếp giải 

quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải công khai thủ tục 

hành chính, giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật và đúng yêu cầu hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.  

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có quyền đề nghị với cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền giải quyết công việc của mình giải thích rõ những nội 

dung có liên quan. Khi nhận được đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải kịp thời giải thích công khai.  

3. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải thích 

chưa thoả đáng hoặc cố tình gây khó khăn, phiền hà thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân có quyền kiến nghị lên cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân đó. 

Điều 29. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực tư pháp 

Việc thụ lý, điều tra, truy tố, kiểm sát, xét xử, thi hành án phải được công 

khai theo quy định của pháp luật về tố tụng và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan.  

Điều 30. Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ8 

Trong công tác tổ chức - cán bộ, phải công khai, minh bạch các nội dung 

sau đây: 

1. Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; 
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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. 

Điều 31. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức 

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan 

báo chí trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu cầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị mình theo quy định của pháp luật.  

2. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, tổ 

chức, đơn vị được yêu cầu phải cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung 

thông tin đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, được phát 

hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa 

cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức yêu cầu biết và 

nêu rõ lý do. 

Điều 32. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cá nhân 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác có quyền yêu cầu 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình làm việc cung cấp thông tin 

về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 

2. Công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn nơi mình cư trú cung cấp thông tin về hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn đó. 
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3. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, người được 

yêu cầu phải cung cấp thông tin; trường hợp chưa cung cấp hoặc nội dung được 

yêu cầu đã được công khai thì phải trả lời cho người yêu cầu biết. 

Điều 32a. Trách nhiệm giải trình 

1. Khi có yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải giải trình về quyết 

định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

trước cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp bị tác động trực tiếp 

bởi quyết định, hành vi đó. 

2. Chính phủ quy định chi tiết về trách nhiệm của cơ quan có nghĩa vụ giải 

trình; trình tự, thủ tục của việc giải trình. 

Điều 33. Công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng 

1. Hằng năm, Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về công tác 

phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; Uỷ ban nhân dân có trách 

nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham 

nhũng ở địa phương. 

2. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng phải được công khai. 

Điều 69. Xử lý đối với người có hành vi tham nhũng  

Người có hành vi tham nhũng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 

xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; trong trường hợp bị kết án về hành 

vi tham nhũng và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc 

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

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

2. Bộ Luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) 

Điều 278. Tội tham ô tài sản (trích) 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có 

trách nhiệm quản lý có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng 

hoặc dưới hai triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 
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phạt tù từ hai năm đến bảy năm:  

a) Gây hậu quả nghiêm trọng;  

b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;  

c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa 

được xoá án tích mà còn vi phạm.  

……………………………………………… 

Điều 279. Tội nhận hối lộ 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã 

nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức 

nào có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới hai triệu 

đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây để làm hoặc không làm một 

việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm 

đến bảy năm:  

a) Gây hậu quả nghiêm trọng;  

b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;  

c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa 

được xoá án tích mà còn vi phạm.  
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