Đảm bảo sự tham gia của xã hội trong
phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam
Năm 2003, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký Công ước Liên Hợp
quốc về chống tham nhũng (UNCAC) – một trong 19 điều ước quốc tế trực tiếp về
các vấn đề hình sự.
Điều 13 của UNCAC quy định chi tiết, cụ thể về sự tham gia của xã hội trong
phòng, chống tham nhũng, trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm của chính phủ các
quốc gia thành viên trong việc thúc đẩy và đảm bảo sự tham gia của các tổ
chức và cá nhân ngoài khu vực Nhà nước.
Sau gần bảy năm từ ngày Công ước được Chủ tịch nước Việt Nam phê chuẩn (ngày
30 tháng 6 năm 2009) và chính thức có hiệu lực tại Việt Nam (ngày 18 tháng 09
năm 2009), chúng ta đã thực hiện các cam kết liên quan đến sự tham gia của xã
hội đến đâu? Việt Nam còn cần làm những gì để đảm bảo vai trò của các chủ thể
xã hội trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong nước?

Sự tham gia của xã hội được quy định cụ thể trong
UNCAC
UNCAC được Đại hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ) thông qua ngày 01 tháng 10 năm
2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 12 năm 2005.[i]
Điều 13 của Công ước quy định chi tiết về Sự tham gia của xã hội trong phòng,
chống tham nhũng, trong đó nhấn mạnh:

“Trong khả năng có thể và phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của
pháp luật nước mình, mỗi quốc gia thành viên sẽ tiến hành các
biện pháp thích hợp nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động của các
cá nhân và tổ chức ngoài khu vực công như xã hội dân sự, các tổ
chức phi chính phủ và các tổ chức cộng đồng, vào công tác phòng
ngừa và đấu tranh chống tham nhũng…”.
Điều 13 cũng quy định về các biện pháp tăng cường sự tham gia của xã hội như:
Tăng cường minh bạch trong các quy trình ra quyết định
Tiếp cận thông tin của người dân
Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục công chúng
Bảo vệ an ninh quốc gia, sức khỏe cộng đồng
Thông tin về các cơ quan chống tham nhũng…

Sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham
nhũng theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trong tuyên bố về việc thực thi Công ước gửi Liên Hợp quốc, Bộ Ngoại giao
Việt Nam khẳng định: Việt Nam không áp dụng trực tiếp quy định của UNCAC mà
sẽ thực hiện các quy định này tuân theo Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam;
đồng thời dựa trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương
với các nước khác.[ii] Do vậy, Việt Nam cần tiến hành nội luật hóa các quy
định của UNCAC và có nghĩa vụ tổ chức thực thi các quy định đã nội luật hóa.
Điều 13 của UNCAC đã được Việt Nam cụ thể hóa trong các quy định của Luật
phòng, chống tham nhũng 2005 (sửa đổi năm 2007 và 2012) và các văn bản hướng
dẫn thi hành Luật. Chương VI của Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật PCTN) đưa
ra các quy định về “Vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham
nhũng”.
Đặc biệt, Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN về vai trò,
trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.
Tuy nhiên, theo các quy định của Chương VI – Luật PCTN và Nghị định 47 thì
“sự tham gia của xã hội” mới chỉ dừng ở phạm vi trách nhiệm của bốn nhóm chủ
thể là: (i) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; (ii) Báo
chí; (iii) Doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề; (iv) Công dân và Ban thanh tra
nhân dân. Các nhóm chủ thể này chưa phản ánh được đầy đủ nội dung Điều 13 của
UNCAC, vì chưa đề cập đến sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức
phi chính phủ trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.
Theo Nghị định 47, các tổ chức xã hội được quyền [iii]
Yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin, cam kết bảo vệ người khiếu nại,
tố cáo tham nhũng
Nêu trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phối hợp với Mặt trận tổ
quốc Việt nam các cấp nhằm phát huy sự tham gia của người dân
Thực hiện quyền dân chủ cơ sở thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến
pháp luật
Như vậy, Nghị định 47 cũng đã phần nào phản ánh được các biện pháp tăng cường
sự tham gia của xã hội được quy định tại Điều 13 của UNCAC. Tuy nhiên, cả
Chương VI – Luật PCTN và Nghị định 47 chưa thể hiện rõ ba điều: (1) xã hội
đóng vai trò quyết định hay thứ yếu trong PCTN; (2) bản chất quan hệ hợp tác
bình đẳng giữa Nhà nước và xã hội; và (3) quyền và điều kiện đảm bảo cho các
chủ thể xã hội tham gia chống tham nhũng.

Thực tế đấu tranh chống tham nhũng của các chủ thể
xã hội
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trong 10 năm kể từ khi Luật PCTN được ban hành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức thành viên đã thực hiện phổ biến pháp luật về PCTN và giáo dục
liêm chính cho người dân; đặc biệt thông qua đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” được
triển khai từ năm 2006 trên toàn quốc.
Tuy nhiên, sau 10 năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn chưa xây dựng được quy
chế phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong các hoạt động PCTN. Đặc biệt,
trước ngày 01/01/2016, theo Luật Mặt trận Tổ quốc năm 1999, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam không có quyền thành lập các đoàn giám sát độc lập để giám sát việc
thực hiện pháp luật PCTN và giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vụ việc
tham nhũng của các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước.
Luật
định
Theo
giám

Mặt trận Tổ quốc năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đã bổ sung quy
quan trọng về thẩm quyền tổ chức đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc.
Khoản 2, Điều 27 của Luật, Mặt trận Tổ quốc được chủ động thành lập đoàn
sát khi phát hiện vi phạm pháp luật và biểu hiện tham nhũng.

Bên cạnh đó, luật về Hội, mà thực chất là Luật về quyền thành lập các Hội và
pháp chế vai trò, chức năng của xã hội dân sự, sau nhiều lần thảo luận, dự
thảo, vẫn chưa được thông qua.[iv] Đây cũng là một yếu tố quan trọng hạn chế
sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội dân sự trong PCTN tại Việt Nam.
Báo chí
Trong 5 năm gần đây, báo chí Việt Nam đẩy mạnh truyền thông về PCTN với tần
suất và dung lượng thông tin rất lớn, hình thức đa dạng, bao gồm: chuyên
trang, chuyên mục về PCTN, cải cách hành chính; tọa đàm trực tuyến về pháp
luật PCTN, các diễn đàn hỗ trợ nhân dân trong phát hiện, tố cáo hành vi tham
nhũng…
Báo chí cũng tham gia điều tra những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, đưa được
nhiều vụ án điển hình ra ánh sáng như: vụ án hối lộ trong dự án đại lộ Đông
Tây, tham nhũng đất đai ở Đồ Sơn (Hải Phòng), hay vụ án nông trường Sông Hậu…
Mặc
Báo
chí
với
vực

dù vậy, với vai trò là cơ quan ngôn luận cho khu vực công (Điều 1 Luật
chí năm 1989, sửa đổi năm 1999; Khoản 1 Điều 4 Luật báo chí 2016), báo
khó giữ được tính khách quan, độc lập để phản biện theo đúng nghĩa đối
các hành vi vi phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc khu
công.

Các cơ quan báo chí vẫn chịu nhiều sức ép từ các cơ quan, ban, ngành khi đưa
tin về các đường dây tội phạm sâu rộng và các vụ án tham nhũng liên quan đến
nhân vật có chức quyền. Tình trạng đe dọa, trả thù các nhà báo, phóng viên
đưa tin bài về các vụ việc tham nhũng, và hành hung, cản trở các nhà báo khi
tác nghiệp vẫn diễn ra khá thường xuyên, dẫn đến tâm lý e ngại hoặc tránh
tiết lộ các thông tin liên quan đến tham nhũng của nhà báo và cơ quan báo
chí.
Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề
Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, Luật PCTN và Nghị định 47 đều nhấn
mạnh và có quy định về vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp và hiệp hội
ngành nghề trong PCTN. Nhưng các quy định này tập trung nhiều vào việc khuyến
khích thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng văn hóa kinh
doanh lành mạnh. Và trong thực tế, các hoạt động này chỉ mới diễn ra trong
các hiệp hội, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và một số tổng công ty lớn.
Từ năm 2010, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai dự án
“Xây dựng tính nhất quán và minh bạch trong quan hệ kinh doanh tại Việt Nam”,
kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng hành động để cải thiện môi trường kinh
doanh và hợp tác với các cơ quan chính phủ liên quan để hạn chế các nguy cơ
tham nhũng, đồng thời đưa ra các khuyến nghị chính sách cụ thể.
Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh
bạch quốc tế tại Việt Nam, cũng đang nỗ lực giới thiệu các nguyên tắc kinh
doanh chống hối lộ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các trung tâm kinh
tế lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Mặc dù vậy, trên thực tế, vẫn còn nhiều doanh nghiệp Việt Nam “dính” đến tham
nhũng. Nguyên nhân cơ bản là do hầu hết doanh nghiệp vẫn coi trọng lợi ích
riêng của mình.
Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được áp dụng rộng rãi trong cộng
đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp hầu như chưa có cơ chế khuyến khích việc phát
hiện, tố cáo hành vi tham nhũng hay các hình thức tuyên dương, khen thưởng
các cá nhân có thành tích trong phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng.
Ngoài ra, các biện pháp tăng cường công khai, minh bạch trong môi trường kinh
doanh của các cơ quan nhà nước cũng còn nhiều hạn chế khi có tới 70% doanh
nghiệp Việt Nam vẫn cần quan hệ cá nhân để tiếp cận các thông tin liên quan
của Nhà nước.[v]
Ban thanh tra nhân dân
Theo quy định của Luật PCTN và Nghị định 47, Ban thanh tra nhân dân giám sát
việc thực hiện pháp luật về PCTN ở xã, phường, thị trấn và trong các cơ quan

nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước.
Đến nay, Ban thanh tra nhân dân đã được thành lập tại hầu hết các xã, phường,
thị trấn của 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc và thực hiện nhiều hoạt động
như: tổ chức giao ban chuyên đề công tác thanh tra nhân dân và phân công cán
bộ theo dõi địa bàn cụ thể; đặt hòm thư góp ý của nhân dân tại các khu dân cư
để thu thập phản ánh của người dân về những vụ việc tiêu cực; đối thoại giữa
chính quyền và người dân…
Tuy nhiên, năng lực và khả năng giám sát của Ban thanh tra nhân dân vẫn còn
nhiều hạn chế, vì thành viên trong Ban do người dân trực tiếp bầu ra từ địa
bàn dân cư, thường không phải là những người có trình độ và chuyên môn về
PCTN, trong khi vẫn chưa có quy định rõ ràng về trách nhiệm của cơ quan hướng
dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các Ban thanh tra nhân dân về nội dung PCTN.
Bên cạnh đó, Ban thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự
nghiệp, doanh nghiệp nhà nước khó thực hiện quyền giám sát của mình khi đối
tượng chịu sự giám sát chính là thủ trưởng, lãnh đạo của các cơ quan này.
Lãnh đạo tại một số cơ quan thậm chí không tạo điều kiện, khiến Ban thanh tra
nhân dân không thể phát huy chức năng là một thiết chế dân chủ, độc lập. Kinh
phí hoạt động cũng là một trở ngại của các Ban thanh tra nhân dân.
Người dân
Luật PCTN, Nghị định 47 và Luật tố cáo 2011 đều có quy định cụ thể về quyền
và trách nhiệm của công dân trong PCTN nói chung và tố cáo tham nhũng nói
riêng; đồng thời khẳng định người tố cáo tham nhũng được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền bảo vệ nếu bị đe dọa, trả thù, trù dập. Luật Tố cáo 2011 cũng dành
hẳn một chương quy định về bảo vệ người tố cáo.
Để khuyến khích người dân hăng hái đấu tranh, phản ánh và tố cáo hành vi tham
nhũng, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 07/2014/TT-TTCP, trong đó
chấp nhận thư tố cáo tham nhũng nặc danh; đồng thời cùng Bộ Nội vụ ban hành
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có
thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.
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kết quả khảo sát của Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu 2013 [vi] về quan
và trải nghiệm của người dân Việt Nam, chỉ có 38% người dân Việt Nam
khảo sát sẵn sàng tố cáo tham nhũng; đây là mức thấp nhất so với các
được khảo sát trong khu vực Đông Nam Á.

Cũng theo khảo sát này, 51% người dân được hỏi cho rằng tố cáo cũng chẳng
thay đổi được gì và 28% không dám tố cáo vì sợ phải gánh chịu hậu quả.
Mặc dù người dân được coi là trụ cột chính trong PCTN, đến nay chưa có con số

thống kê cụ thể về những vụ án tham nhũng được phát hiện, phản ánh, tố cáo
bởi người dân.

Khuyến nghị để đảm bảo sự tham gia của xã hội trong
phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam
Sau 10 năm thực hiện Luật PCTN, để tiếp tục phát huy vai trò của xã hội trong
PCTN và đảm bảo thực hiện hiệu quả quy định của UNCAC, Việt Nam cần tập trung
cải thiện một số vấn đề trọng tâm như sau:
Tăng cường hợp tác giữa Nhà nước và xã hội trong PCTN
Hiện nay, Luật PCTN và các văn bản pháp luật liên quan cần bổ sung các quy
định, hướng dẫn cụ thể và khả thi để khuyến khích các tổ chức xã hội và người
dân tham gia đấu tranh chống tham nhũng.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần xúc tiến việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
trong công tác PCTN, đồng thời cần chủ động lập đoàn giám sát khi phát hiện
các vụ việc tham nhũng.
Các cơ quan báo chí cũng cần phải xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan
chức năng trong PCTN nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, chia sẻ và
sử dụng thông tin một cách kịp thời, chính xác.
Đặc biệt, hiện nay Việt Nam vẫn chưa có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa cơ quan
nhà nước với các tổ chức, cá nhân ngoài khu vực nhà nước, cũng như thiếu bảo
đảm pháp lý cho việc phát huy vai trò của các tổ chức xã hội dân sự khác
ngoài Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề, báo
chí, Ban thanh tra nhân dân.
Việc thúc đẩy để sớm thông qua Luật về Hội sẽ tạo ra hành lang pháp lý thuận
lợi và phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong PCTN.
Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, giải quyết tố cáo và bảo vệ người tố cáo tham
nhũng
Các quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo vẫn còn phân tán trong quá
nhiều văn bản pháp luật với hiệu lực pháp lý khác nhau; và chỉ mang tính
nguyên tắc, thiếu các quy định cụ thể, rõ ràng và hướng dẫn thi hành. Do đó,
Việt Nam cần thiết lập hoặc phân công cụ thể một cơ quan có thẩm quyền,
chuyên trách bảo vệ người tố cáo; đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục giải
quyết yêu cầu bảo vệ người tố cáo và áp dụng các biện pháp cụ thể để bảo vệ
người thân, tài sản, danh dự, nhân phẩm, việc làm, sức khỏe và tính mạng của
họ.

Ở Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới, tố cáo ẩn danh chiếm tỷ
lệ khá lớn và được coi là nguồn thông tin quan trọng. Việc giải quyết hay
không giải quyết đơn thư tố cáo ẩn danh là một vấn đề phức tạp. Để giải quyết
vướng mắc này, pháp luật cần xác định cụ thể những trường hợp tố cáo nặc danh
không được xem xét, giải quyết và những trường hợp có thể tiếp nhận giải
quyết.
Hội nhà báo Việt Nam cũng cần có cơ chế và biện pháp cụ thể nhằm khuyến
khích, bảo vệ những nhà báo dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; đưa tin
khách quan, kịp thời và hiệu quả về các vụ việc tham nhũng.
Thúc đẩy việc xây dựng văn hóa PCTN trong hệ thống chính trị và toàn dân
Một trong những yêu cầu quan trọng và cấp thiết là cần thể chế hóa và thực
hiện nghiêm các quy định về trả lời ý kiến, kiến nghị, phản án liên quan đến
tham nhũng của người dân; thông báo kết quả giải quyết tố cáo kịp thời đến
người tố cáo và những người có liên quan. Như vậy, người dân sẽ gửi ý kiến
của mình đến đúng địa chỉ, tránh tình trạng vượt cấp, vòng vo và trùng lặp.
Đồng thời, người dân được củng cố niềm tin đối với công tác xử lý đơn thư,
kiến nghị, tố cáo hành vi tham nhũng.
Bên cạnh đó, cũng cần quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà
nước về việc thực hiện trách nhiệm giải trình đối với quyền hạn được trao
trong tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo tham nhũng.
Cần xây dựng và thực hiện trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam văn hóa kinh
doanh lành mạnh, không tham nhũng; xây dựng, ban hành và thực hiện quy tắc
ứng xử của cán bộ, nhân viên, người lao động trong từng doanh nghiệp; kết hợp
với xây dựng và thực hiện tốt cơ chế giám sát, kiểm soát nội bộ.
Cần tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hình thức truyền thông với nội dung sáng
tạo, linh hoạt về chính sách, pháp luật và thực tiễn công tác PCTN cho người
dân, giúp nâng cao ý thức tự vệ và chủ động trong PCTN. Đặc biệt, cần chú
trọng công tác giáo dục liêm chính và PCTN đối với thanh niên để đảm bảo hiệu
quả và bền vững trong công tác PCTN.
(*) Bài viết do TT thực hiện, đã được đăng lần đầu trên tạp chí Vietnam Law
and Legal Forum ngày 26/4/2016.
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