Các quy định pháp luật hiện hành về bảo
vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam
Tố cáo là quyền cơ bản của công dân được ghi nhận tại Hiến pháp Việt Nam và
là kênh đặc biệt quan trọng giúp cơ quan nhà nước tiếp cận thông tin, phát
hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.
Pháp luật Việt Nam đã thể chế hoá Hiến pháp bằng cách ghi nhận quyền của
người tố cáo nói chung và người tố cáo tham nhũng nói riêng tại nhiều văn bản
pháp luật khác nhau. Tuy nhiên, các quy định pháp luật nhìn chung chỉ mang
tính nguyên tắc, chưa cụ thể và nằm phân tán trong nhiều văn bản với hiệu lực
pháp lý khác nhau.
Đây là nguyên nhân cơ bản khiến cho người tố cáo tham nhũng vẫn e ngại, sợ
sệt và không tích cực hợp tác với cơ quan nhà nước trong kiểm tra, xác minh
và xử lý tố cáo.
Theo số liệu thống kê của Thanh tra Chính phủ [1], trong vòng hai năm rưỡi
[2], các cơ quan có thẩm quyền đã tiếp nhận 699 yêu cầu bảo vệ của người tố
cáo, trong đó có 99 yêu cầu bảo vệ trong các vụ việc tham nhũng. Chỉ có
khoảng 1/3 số yêu cầu (32%) được tiến hành; trong đó chỉ có 21 trường hợp
liên quan đến tố cáo tham nhũng.
Trong Khảo sát Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu 2013 [3] về quan điểm và
trải nghiệm của người dân Việt Nam đối với tham nhũng, chỉ có 38% số người
được hỏi sẵn sàng tố cáo tham nhũng. Lý do phổ biến khiến người dân e ngại tố
cáo tham nhũng là “chẳng thay đổi được gì” (51%) và “sợ gánh chịu hậu quả”
(28%).
Theo khảo sát của Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng thế giới [4], 62% số người
được hỏi trả lời lý do khiến họ không tố cáo tham nhũng là “sợ bị trả thù”.
Bài liên quan: Người dân tham gia phòng, chống tham nhũng
Đa số các trường hợp tố cáo được báo chí phản ánh trong thực tế cũng cho
thấy: người bị tố cáo thường là những người có chức vụ, quyền hạn hay thế lực
trong xã hội, và người tố cáo ở vị trí yếu thế hơn, dẫn tới nguy cơ người tố
cáo bị trù dập, trả thù.
Ông Lê Xuân Mậu (nguyên cán bộ Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam)[5], người đã
tố cáo Tổng giám đốc công ty về hàng loạt sai trái tại doanh nghiệp, chia sẻ:

“Lúc tố cáo tham nhũng của cấp trên, tôi cũng từng bị “ngồi
chơi xơi nước” trong một thời gian. Tôi cũng từng bị nhiều
người khác chỉ trích kiện tụng để phá hoại đoàn kết nội bộ cơ
quan.”

Việc thiếu đi cơ chế bảo vệ càng khiến người tố cáo cảm thấy đơn độc và bị cô
lập. Ông Lê Phước Cẩm, người đã vạch trần vụ phá rừng Khe Diên (Quảng
Nam)[6], tâm sự:

“Tôi thấy mình quá đơn
thôn, thôn im lặng; tố
huyện thì huyện để tin
đến tính mạng toàn gia

độc. Cầm bằng chứng tố giác lên chi bộ
lên Đảng bộ xã, xã im lặng. Tố lên đến
rò rỉ. Thậm chí khi bị đe dọa trực tiếp
đình, tôi cũng không nhận được sự bảo vệ

trực tiếp nào từ chính quyền dù đã thông báo rõ…”
Theo diễn giải quy định tại Điều 33 Công ước Liên Hợp quốc về chống tham
nhũng (UNCAC) mà Việt Nam là một thành viên: Để bảo vệ người tố giác tham
nhũng [7], cần phải xác định được người tố giác và những mối nguy hiểm mà họ
có thể gặp phải, bao gồm nguy cơ đe dọa về danh dự, nhân phẩm, kinh tế, sự
nghiệp… và xác định khả năng đền bù hoặc bồi thường cho người tố giác. Vì
vậy, các biện pháp nhằm hạn chế và xử lý những đe dọa, đối xử bất công đối
với người tố giác cần phải đa dạng, tương xứng với mức độ nguy hiểm. Các văn
bản quy phạm pháp luật cần xác lập một cơ chế hiệu quả để bảo vệ người tố cáo
và đảm bảo khả năng thực thi.
Bảo vệ người tố cáo tham nhũng cũng được xem xét dựa trên bốn cấu thành cơ
bản của cơ chế bảo vệ người tố cáo nói chung, bao gồm: (1) Cơ sở pháp lý của
việc bảo vệ người tố cáo; (2) Cơ quan thực hiện chức năng bảo vệ người tố
cáo; (3) Các biện pháp, điều kiện bảo vệ người tố cáo; (4) Biện pháp xử lý cơ
quan, tổ chức, cá nhân vi phạm.

Chưa có quy chế riêng để bảo vệ người tố cáo tham
nhũng
Cơ sở pháp lý là yếu tố tiên quyết hình thành cơ chế bảo vệ người tố cáo và
đảm bảo cho việc thực thi cơ chế này trên thực tế.
Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn kiện, nghị
quyết [8] khẳng định vai trò quan trọng của xã hội trong phòng, chống tham
nhũng (PCTN); về bảo vệ người tố cáo, phát hiện tham nhũng và các hành vi vi
phạm pháp luật. Tuy nhiên, cho đến nay, Đảng và Nhà nước chưa ban hành một
văn bản, nghị quyết chuyên đề riêng về cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng
và các hành vi vi phạm pháp luật. Các nội dung chỉ đạo về bảo vệ người tố cáo
tham nhũng còn mờ nhạt và thể hiện tản mạn ở các văn bản khác nhau.
Quyền tố cáo của công dân được khẳng định là quyền cơ bản của con người trong
Hiến pháp năm 2013:

“Mọi người có quyền có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ

chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật
của cơ quan, tổ chức, cá nhân…”
Thể chế hoá Hiến pháp, nhiều văn bản pháp luật đã được ban hành như: Luật
Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011; Luật PCTN năm 2005, sửa đổi, bổ
sung năm 2007, 2012; Bộ luật hình sự (BLHS) sửa đổi năm 2015, Bộ luật Tố tụng
hình sự (BLTTHS) sửa đổi năm 2015 và các văn bản hướng dẫn kèm theo. Trong
đó, Luật Tố cáo có một chương về bảo vệ người tố cáo [9], nhưng chỉ đưa ra
những quy định chung nhất về người tố cáo, người bị tố cáo, thẩm quyền giải
quyết tố cáo, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo [10]… Còn các vấn đề cụ thể
liên quan đến tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng cần căn cứ vào
Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn [11].
Tuy nhiên, quy định trong Luật PCTN hiện hành cũng rất định tính: “Người đứng
đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi nhận được tố cáo hành vi tham nhũng…
áp dụng kịp thời các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố cáo khi có biểu
hiện đe dọa, trả thù, trù dập người tố cáo hoặc khi người tố cáo yêu
cầu…” [12].
Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN tiếp tục bổ sung một quy định
rất chung chung về bảo vệ người tố cáo “Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm
quyền có trách nhiệm thực hiện các biện pháp để bảo vệ người tố cáo. Việc bảo
vệ người tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo” [13].
Tóm lại, pháp luật Việt Nam hiện vẫn chưa có quy chế riêng về việc bảo vệ
người tố cáo tham nhũng.

Cơ quan bảo vệ người tố cáo: Chồng chéo về chức
năng
Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ người tố cáo được giao cho nhiều cơ quan nhà nước
khác nhau và được quy định rải rác trong nhiều văn bản pháp luật.
Theo Luật Tố cáo năm 2011 [14], Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm bảo vệ
người tố cáo đối với trường hợp bảo vệ người tố cáo tại nơi cư trú. Nhưng
trong trường hợp bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy
tín của người tố cáo, Luật lại không quy định trách nhiệm chính thuộc về cơ
quan nào mà chỉ quy định trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an và các cơ
quan khác có thẩm quyền.
Theo Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Tố cáo [15], các cơ quan có chức năng bảo vệ
người tố cáo bao gồm: (1) cơ quan có trách nhiệm giải quyết tố cáo; (2) cơ

quan công an nơi người tố cáo, người thân thích của người tố cáo cư trú, làm
việc, học tập; (3) cơ quan công an nơi có tài sản của người tố cáo hoặc người
thân thích của người tố cáo; (4) tổ chức công đoàn cơ sở, cơ quan quản lý lao
động hoặc cơ quan có thẩm quyền khác ở địa phương. Nghị định 76 cũng quy định
trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan này với nhau và với cơ quan, tổ chức
hữu quan khác trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ người tố cáo.
BLTTHS sửa đổi năm 2015 không có quy định cụ thể về cơ quan có trách nhiệm
bảo vệ người tố cáo, mà chỉ có quy định về cơ quan có thẩm quyền quyết định
áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ (người tố giác tội phạm,
người làm chứng, bị hại và người tham gia tố tụng khác) [16] là cơ quan điều
tra của Công an nhân dân và cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân. Ngoài
ra, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân có thể đề nghị Cơ quan điều tra
trực tiếp thụ lý vụ án hình sự ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ khi cần
thiết.
Luật PCTN tuy là văn bản luật chuyên ngành nhưng chỉ quy định trách nhiệm của
các cơ quan, người có thẩm quyền trong việc bảo vệ người tố cáo tham nhũng
một cách chung chung, bao gồm [17]:
Các quy định về bảo đảm cho công dân thực hiện quyền tố cáo tham nhũng, chẳng
hạn như: các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, quyền hạn có trách
nhiệm tiếp nhận, xử lý kịp thời báo cáo, tố giác, tố cáo và thông tin khác về
hành vi tham nhũng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phát hiện, báo
cáo, tố giác, tố cáo hành vi tham nhũng.
Liệt kê các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi đe doạ, trả thù, trù
dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi
tham nhũng.
Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi nhận được
tố cáo hành vi tham nhũng. Theo đó, họ phải xem xét và xử lý theo thẩm quyền,
giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin khác theo yêu cầu của
người tố cáo; hay áp dụng đồng thời các biện pháp cần thiết để bảo vệ người
tố cáo khi có biểu hiện đe dọa, trả thù, trù dập người tố cáo hoặc khi người
tố cáo yêu cầu.
Như vậy, theo các quy định của pháp luật hiện hành, đang có quá nhiều cơ quan
có trách nhiệm trong việc bảo vệ người tố cáo trong khi thẩm quyền của các cơ
quan này còn hạn chế và chồng chéo, không có cơ quan chuyên biệt bảo vệ người
tố cáo nói chung và người tố cáo tham nhũng nói riêng.

Các biện pháp, điều kiện bảo vệ người tố cáo: Còn
mang tính định tính, chưa được cụ thể hoá
Theo Luật tố cáo 2011 [18], đối tượng được bảo vệ bao gồm: người tố cáo và
người thân thích của người tố cáo; việc bảo vệ người tố cáo được thực hiện
tại tất cả những nơi có thể ảnh hưởng đến người tố cáo, bao gồm: nơi cư trú,
công tác, làm việc, học tập, nơi có tài sản của người cần được bảo vệ hoặc

những nơi khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định.
Về các biện pháp bảo vệ người tố cáo, Luật tố cáo 2011 và Nghị định số
76 [19] quy định chi tiết 03 nhóm biện pháp chính bao gồm: (i) Bảo vệ bí mật
thông tin người tố cáo; (ii) Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự,
nhân phẩm, uy tín và các quyền nhân thân khác của người tố cáo và người thân
thích của người tố cáo; (iii) Bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người tố
cáo, người thân thích của người tố cáo.

Bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi tiếp nhận tố cáo, giải quyết tố
cáo, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu do người tố cáo cung cấp có trách
nhiệm giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của
người tố cáo; đồng thời phải áp dụng biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc
đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biện pháp cần thiết để giữ bí mật
thông tin và bảo vệ cho người tố cáo. Ngoài ra, trong một số trường hợp,
thông tin về họ tên, địa chỉ, bút tích, các thông tin cá nhân khác của người
tố cáo có thể được lược bỏ ra khỏi đơn tố cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm
theo, đồng thời được lưu giữ và quản lý thông tin theo chế độ thông tin bí
mật.
Tuy nhiên, trong nhiều trường hơp, nội dung tố cáo được tiếp
bởi nhiều cơ quan, đơn vị hay người tố cáo gửi đơn đến nhiều
nhau và các cơ quan truyền thông đôi khi đưa thông tin thiếu
cho việc xác minh, bảo mật thông tin về người tố cáo trở nên
tạp.

nhận và xử lý
cơ quan khác
kiểm chứng làm
khó khăn và phức

Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy
tín và các quyền nhân thân khác của người tố cáo và người thân
thích của người tố cáo
Khi có căn cứ cho rằng tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy
tín và các quyền nhân thân của mình hoặc người thân thích bị đe doạ/ đã xảy
ra trên thực tế, người tố cáo có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước tiến hành áp
dụng các biện pháp bảo vệ tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi
xâm hại.
Một số biện pháp bảo vệ cụ thể như sau:
Bố trí lực lượng, phương
vệ tại nơi cần thiết;
Tạm thời di chuyển người
Yêu cầu người có hành vi
hành vi vi phạm;
Yêu cầu người có hành vi

tiện, công cụ để bảo vệ an toàn cho người được bảo
được bảo vệ đến nơi an toàn;
xâm hại đến tài sản của người được bảo vệ chấm dứt
xâm hại chấm dứt hành vi vi phạm và buộc xin lỗi,

cải chính công khai;
Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan khôi phục danh dự, uy tín,
nhân phẩm và các quyền nhân thân khác của người được bảo vệ bị xâm hại.
Kiến nghị xử lý hình sự hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác.

Bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người tố cáo, người thân
thích của người tố cáo
Người tố cáo được bảo đảm vị trí công tác, không bị phân biệt đối xử về việc
làm dưới mọi hình thức. Người có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động không được phân biệt đối xử về việc làm đối
với người tố cáo; không được trả thù, trù dập, đe dọa, làm ảnh hưởng đến
quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo.
Khi có căn cứ cho rằng vị trí công tác, việc làm của mình hoặc của người thân
thích bị ảnh hưởng do tố cáo, người tố cáo có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước
áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết.
Đối với người là cán bộ, công chức, viên chức, các biện pháp bảo vệ bao gồm:
Thuyên chuyển công tác của người được bảo vệ sang cơ quan, tổ chức, đơn vị
khác nếu có sự đồng ý của họ.
Ra quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý
theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi trả thù, trù dập, đe doạ
làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ.
Nếu người được bảo vệ là người làm việc theo hợp đồng mà không phải là viên
chức, các biện pháp sau đây sẽ được áp dụng:
Yêu cầu người sử dụng lao động chấm dứt hành vi vi phạm; khôi phục vị trí
công tác, việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm
cho người được bảo vệ.
Kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngoài Luật tố cáo 2011 và Nghị định số 76, BLTTHS sửa đổi năm 2015 cũng quy
định cụ thể các biện pháp bảo vệ người tố cáo [20]. Cơ quan có thẩm quyền có
trách nhiệm áp dụng biện pháp bảo vệ trong trường hợp cơ quan, người có thẩm
quyền tiến hành tố tụng xác định được tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự,
nhân phẩm của người được bảo vệ bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại do việc
cung cấp chứng cứ, tài liệu, thông tin liên quan đến tội phạm.
Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành của BLTTHS, quyền của người tố cáo còn
hạn chế so với quyền của những người tham gia tố tụng khác (người bị hại,
nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền và lợi ích liên quan) về
quyền được mời và thay đổi người giám định, quyền được sử dụng phiên dịch,
quyền đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, quyền kháng cáo…
Nhìn vào các quy định trên có thể thấy các biện pháp bảo vệ người tố cáo chưa
thực sự hoàn thiện. Bản thân từ ngữ sử dụng trong các quy định như “căn cứ”,
“nơi an toàn, “nơi cần thiết” còn mang tính chất định tính, dễ dẫn tới việc

các cơ quan chức năng áp dụng tùy tiện hoặc không có cơ sở xác minh làm tiền
đề cho việc áp dụng các biện pháp bảo vệ. Trong khi đó, Luật chuyên ngành là
Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn kèm theo chưa có một quy định cụ thể nào
về các biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng.

Biện pháp xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm
Hiến pháp năm 2013 [21] đã quy định

“Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng
quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người
khác.”
Luật Tố cáo năm 2011 đã thể chế hóa quy định này của Hiến pháp khi đưa ra 14
hành vi bị nghiêm cấm xâm phạm tới quyền của người tố cáo [22]; trong đó
nghiêm cấm việc “không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo
vệ người tố cáo.” Trong khi đó, Luật PCTN chỉ mới có quy định chung chung về
việc nghiêm cấm các hành vi “đoe dọa, trả thù, trù dập người phát hiện, báo
cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng”[23].
Về nguyên tắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định pháp
luật về bảo vệ người tố cáo thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử
lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.
Xử lý kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức và
buộc thôi việc [24].
Xử lý vi phạm hành chính: hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định riêng
để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo. Do vậy việc
xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Luật xử lý vi phạm
hành chính năm 2012. Theo đó, các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính áp
dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm bao gồm: cảnh cáo; phạt tiền; tước
quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉnh hoạt
động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử
dụng để vi phạm hành chính; và trục xuất [25].
Xử lý hình sự: để bảo vệ người tố cáo được hiệu quả hơn, BLHS sửa đổi năm
2015 đã có một số sửa đổi, bổ sung cả về cấu thành cơ bản cũng như mức hình
phạt đối với Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo (Điều 166).
Ngoài ra, để bảo vệ người tố cáo tại nơi làm việc, BLHS 2015 cũng đã sửa đổi
Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp
luật (Điều 162) theo hướng cụ thể hơn, chia thành 03 khoản: Khoản 1 quy định
dấu hiệu cấu thành tội phạm gồm các tình tiết định tội cụ thể; Khoản 2 quy
định các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự thành các trường
hợp phạm tội; Khoản 3 quy định về hình phạt bổ sung. BLHS 2015 cũng đã loại
bỏ hình phạt cảnh cáo do ít phát huy tác dụng và bổ sung hình phạt tiền với
mức phạt tiề
n đối với tội này đến 200.000.000 đồng để bảo đảm phù hợp với
thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm này.

Luật Tố cáo năm 2011 liệt kê 14 hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến quyền của
người tố cáo và quy định tuỳ theo tính chất, mức độ mà người thực hiện những
hành vi này có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu
trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, Điều 166 BLHS sửa đổi 2015 lại không truy cứu
tất cả các hành vi được liệt kê tại Luật Tố cáo, dẫn tới việc bỏ lọt tội
phạm. Do đó, để bảo đảm người tố cáo được bảo vệ tốt hơn, nên cân nhắc bổ
sung xử lý các hành vi vi phạm cho tương xứng giữa BLHS và Luật Tố cáo.

Một số khuyến nghị hoàn thiện cơ chế bảo vệ người
tố cáo tham nhũng
Thực tiễn bảo người tố cáo ở Việt Nam bộc lộ nhiều vấn đề bất do các cơ sở
pháp lý hiện hành chưa xác định cụ thể cơ quan nào có trách nhiệm bảo vệ
người tố cáo; chưa có quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, thụ lý và giải
quyết yêu cầu bảo vệ của người tố cáo; các biện pháp bảo vệ chưa được cụ thể
hóa; thiếu các quy định ràng buộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người có
thẩm quyền trong cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ người tố cáo.
Để góp phần giảm thiểu những hạn chế nêu trên trong việc thực thi bảo vệ
người tố cáo, Đảng và Nhà nước cần cân nhắc một số vấn đề như sau:

Thiết lập một cơ quan chuyên trách về bảo vệ người tố cáo tham
nhũng
Hiện nay đang có quá nhiều cơ quan, tổ chức chia sẻ trách nhiệm bảo vệ người
tố cáo, bao gồm cả người tố cáo tham nhũng. Để tố cáo thực sự là công cụ phát
hiện tham nhũng hữu hiệu và khuyến khích người dân tham gia PCTN, cần có một
cơ quan chuyên trách bảo vệ người tố cáo tham nhũng với cơ cấu hợp lý. Pháp
luật cần quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện đảm bảo
cho hoạt động của cơ quan này. Căn cứ trên tình hình thực tế của Việt Nam,
pháp luật nên giao chức năng chủ trì, điều phối và chuyên trách bảo vệ người
tố cáo cho cơ quan công an, cụ thể là cho lực lượng Cảnh sát.
Theo đó,
người tố
Việt Nam
công tác

cơ quan cảnh sát thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của
cáo; các cơ quan nội vụ, tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc
và Công đoàn lao động Việt Nam có trách nhiệm hỗ trợ bảo vệ vị trí
của người tố cáo.

Hoàn thiện thủ tục giải quyết yêu cầu bảo vệ người tố cáo và
cụ thể hóa các biện pháp bảo vệ người tố cáo
Hiện nay có hai văn bản quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, thụ lý và
giải quyết yêu cầu bảo vệ của người tố cáo là Bộ luật TTHS sửa đổi năm 2015
và Nghị định số 76/2012. Tuy nhiên, quy định tại hai văn bản này chưa thống

nhất với nhau và chưa chặt chẽ.
Nghị định số 76/2012 không quy định rõ ràng về cách thức gửi yêu cầu; thời
hạn tiếp nhận, giải quyết yêu cầu; hiệu lực thi hành quyết định bảo vệ; cơ
quan, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành chính; trừ trường hợp quy định về bảo
vệ vị trí, việc làm của người tố cáo, người thân thích của người tố cáo.
Tương tự, BLTTHS sửa đổi năm 2015 có quy định về đề nghị, yêu cầu áp dụng các
biện pháp bảo vệ; nhưng không nêu rõ việc nộp yêu cầu bằng cách nào; trường
hợp khẩn cấp, người được bảo vệ có thể yêu cầu bảo vệ thông qua phương tiện
thông tin liên lạc nào; thời hạn tiếp nhận, giải quyết yêu cầu bảo vệ cũng
không được quy định.
Do đó, cần phải nghiên cứu, xây dựng một trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải
quyết yêu cầu bảo vệ của người tố cáo; thẩm tra, xác minh yêu cầu của người
tố cáo, đánh giá tình hình và giải quyết yêu cầu của người tố cáo. Trình tự,
thủ tục phải đơn giản, phù hợp với thực tiễn, tùy thuộc vào tính chất, nội
dung bảo vệ và từng giai đoạn giải quyết tố cáo của cơ quan nhà nước, tạo
thuận lợi cho công dân thực hiện quyền được bảo vệ.
Pháp luật về PCTN cũng cần có các quy định cụ thể về các biện pháp bảo vệ
người tố cáo tham nhũng tương ứng với các quy định trong Luật tố cáo đối với
yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, vị trí, việc làm và thu nhập của
người tố cáo.

Nâng cao trách nhiệm và đạo đức của cán bộ, công chức
Trong công tác bảo vệ người tố cáo, đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò hết
sức quan trọng, đặc biệt là những người xử lý thông tin của người tố cáo.
Luật PCTN đã có những quy định cụ thể về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề
nghiệp của cán bộ, công chức; đặc biệt là quy định trách nhiệm của người đứng
đầu [26]. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ
máy chính quyền địa phương cũng được cụ thể hóa trong Quyết định số
03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, Luật tố cáo
năm 2011 không có quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức của cán bộ công
chức khi tiếp nhận, giải quyết tố cáo và yêu cầu bảo vệ của người tố cáo.
Trong thực tiễn, người tố cáo trong nhiều trường hợp bị lộ thông tin cá nhân
do quá trình xử lý đơn thư của cán bộ, công chức. Điều này ảnh hưởng trực
tiếp tới người tố cáo và làm mất lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà
nước.
Do vậy, trong điều
người tố cáo, điều
làm được điều này,
về đạo đức công vụ

kiện Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ
cần thiết hiện nay là phải nâng cao đạo đức công vụ. Để
pháp luật về tố cáo cũng cần phải có những quy định cụ thể
của cán bộ, công chức; đồng thời, thủ trưởng các cơ quan

nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý tố cáo cần đề cao trách nhiệm, tăng
cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ công
chức.
(*) Bài viết này của tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), được đăng lần đầu
bằng tiếng Anh trên Vietnam Legal and Law Magazine ngày 31/5/2016.
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