Một số nội dung hỏi - đáp về Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật PCTN)
năm 2018 (tiếp)


Câu 11. Những tài sản, thu nhập nào phải kê khai?
Trả lời:
* Điều 35 Luật PCTN năm 2018 quy định tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm:
a) Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất,
nhà ở, công trình xây dựng;
b) Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá
trị từ 50.000.000 đồng trở lên;
c) Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;
d) Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.
* Ngoài việc phải kê khai các loại tài sản, thu nhập như quy định tại Điều 45 Luật
PCTN năm 2005, gồm: Nhà, quyền sử dụng đất; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ
có giá và các loại tài sản khác mà giá trị của mỗi loại từ 50.000.000 đồng trở lên;
tài sản, tài khoản ở nước ngoài; thu nhập phải chịu thuế theo quy định của pháp
luật.
Luật PCTN năm 2018 còn quy định tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: Công
trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; đồng
thời, các đối tượng kê khai phải kể khai tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai. Ngoài ra,
tại khoản 2 Điều 36 còn quy định người có nghĩa vụ kế khai phải thực hiện kê khai
bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000
đồng trở lên.
Câu 12. Phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập?
Trả lời: Điều 36 Luật PCTN năm 2018 quy định như sau:
1. Kê khai lần đầu được thực hiện đối với những trường hợp sau:
a) Người đang giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật
này tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành. Việc kê khai phải hoàn thành trước
ngày 31 tháng 12 năm 2019;

b) Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của
Luật này. Việc kẻ khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp
nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.
2. Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về
tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai
phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập,
trừ trường hợp đã kể khai theo quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:
a) Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải
hoàn thành trước ngày 31 tháng 12;
b) Người không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm công tác tổ chức cán bộ,
quản lý tài chính công, tài sản cộng, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải
quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính
phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.
4. Kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:
a) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật
này khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc
kể khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn,
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác;
b) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật này. Thời
điểm kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.
Câu 13. Việc khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ được thực hiện
đối với trường hợp nào?
Trả lời: Khoản 4 Điều 36 Luật PCTN năm 2018 quy định việc kê khai tài sản, thu
nhập phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với các trường hợp sau đây:
a) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật
này khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc
kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn,
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác;
b) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật này. Thời
điểm kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Câu 14. Thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập?
Trả lời: Điều 39 Luật PCTN năm 2018 quy định, như sau:
1. Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ
chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.
2. Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại
cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.
3. Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội
đồng nhân dân phải được công khai theo quy định của pháp luật về bầu cử.
4. Bản kê khai của người dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân
phải được công khai với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trước khi
bầu, phê chuẩn. Thời điểm, hình thức công khai được thực hiện theo quy định của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
5. Bản kê khai của người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh
nghiệp nhà nước được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành bổ
nhiệm hoặc tại cuộc họp của Hội đồng thành viên khi tiến hành bầu các chức vụ
lãnh đạo, quản lý.
Câu 15. Xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình
nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực xử lý?
Trả lời: Điều 51 Luật PCTN năm 2018 quy định việc kê khai tài sản, thu nhập
không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung
thực như sau:
1. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà
kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu
nhập tăng thêm không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng
cử.
2. Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê
khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập
tăng thêm không trung thực thì không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử
vào chức vụ đã dự kiến.
3. Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và
khoản 2 Điều này mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn
gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ
vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương,
giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu được quy hoạch vào các
chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường
hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.
4. Quyết định kỷ luật được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị xử
lý kỷ luật làm việc.

Câu 16. Người đứng đầu có trách nhiệm như thế nào trong phát hiện tham
nhũng?
Trả lời: Điều 55, 56 Luật PCTN năm 2018 quy định, như sau:
1. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc
chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý
của minh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng.
2. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước
phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý
theo quy định của pháp luật.
3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm
tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do mình
quản lý mà thường xuyên, trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn
vị, cá nhân khác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng.
4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc
đơn vị trực thuộc kiểm tra người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý trong việc
thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
5. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị
phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý
theo quy định của pháp luật.
Câu 17. Phản ánh, tố cáo và xử lý phản ánh, giải quyết tố cáo về hành vi tham
nhũng được quy định như thế nào?
Trả lời: Điều 65 Luật PCTN năm 2018 quy định về phản ảnh, tố cáo và xử lý phản
ánh, giải quyết tố cáo về hình vi tham nhũng, như sau:
1. Cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh về hành vi tham nhũng, cá nhân có quyền
tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.
2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền khi nhận được phản ánh, tố cáo
về hành vi tham nhũng phải xem xét, xử lý kịp thời và áp dụng các biện pháp bảo
vệ người phản ánh, tố cáo.
3. Việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy
định của pháp luật về tố cáo.
4. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy
định. của pháp luật về tiếp công dân.

Câu 18. Tổ chức nào có đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng nào?
Trả lời: Điều 83 Luật PCTN năm 2018 quy định:
1. Trong Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đơn
vị chuyên trách về chống tham nhũng.
2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền
hạn của đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng trong Viện kiểm sát nhân dân
tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Tổng thanh tra Chính phủ,
Bộ trưởng Bộ Công an quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chuyên
trách về chống tham nhũng trong Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an.
Câu 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng,
chống tham nhũng?
Trả lời: Điều 85 Luật PCTN năm 2018 quy định, Ủy ban nhân dân các cấp, trong
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:
1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp
luật về phòng, chống tham nhũng;
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
3. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng;
4. Tổ chức công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng, chống tham
nhũng;
5. Hằng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham
nhũng.
Câu 20. Việc xử lý người có hành vi tham nhũng?
Trả lời:
* Điều 92 Luật PCTN năm 2018 quy định, như sau:
1. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị
xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc,
chuyển công tác.
2. Người có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của Luật này thì tùy theo tính
chất, mức độ vi phạm, phải bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật là người đứng đầu
hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xem xét tăng hình
thức kỷ luật.
4. Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, tích
cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần hạn chế thiệt hại, tự giác nộp lại
tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng thì được xem xét
giảm hình thức kỷ luật, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hoặc miễn
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
5. Người bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, công chức, viên chức mà bản
án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên 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.
* Luật PCTN năm 2018 trên cơ sở kế thừa Luật PCTN năm 2005 (Điều 69) đã bổ
sung quy định, như: Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công
tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã
nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác. Trường hợp người có hành vi tham nhũng bị
xử lý kỷ luật là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức,
đơn vị thì bị xem xét tăng hình thức kỷ luật. Người có hành vi tham nhũng đã chủ
động khai báo trước khi bị phát giác, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền,
góp phần hạn chế thiệt hại, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả
của hành vi tham nhũng thì được xem xét giảm hình thức kỷ luật, giảm nhẹ trách
nhiệm hình sự, miễn hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của
pháp luật.
Câu 21. Tài sản tham nhũng bị xử lý như thế nào?
Trả lời: Điều 93 Luật PCTN năm 2018 quy định, như sau:
1. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp
pháp hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật.
2. Thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra phải được khắc phục; người có hành vi
tham nhũng gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
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