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Ngày 06/9/2022, Chính phủ có Báo cáo số 301/BC-CP về công tác phòng, 
chống tham nhũng năm 2022. Báo cáo gồm 02 phần, kèm theo phụ lục chi tiết, 
trong đó đã báo cáo cụ thể kết quả trên các mặt của công tác PCTN năm 2022; 
đánh giá kết quả đạt được, dự báo tình hình; xác định phương hướng, nhiệm vụ 
của công tác PCTN năm 2023 và kiến nghị, đề xuất, tóm tắt như sau: 

Năm 2022, Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tiếp 
tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, có nhiều mặt cao hơn năm 
trước. Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC đã sâu sát, quyết liệt, chỉ đạo toàn 
diện công tác PCTN, tiêu cực; qua đó khẳng định những kết quả đạt được, đề ra 
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện PCTN, TC trong giai đoạn tiếp 
theo, lan tỏa quyết tâm đấu tranh PCTN, tiêu cực trong toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương bám 
sát và triển khai quyết liệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, các 
Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác đấu tranh PCTN, TC nêu cao tinh 
thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; chủ động, linh hoạt, sáng 
tạo trong chỉ đạo, điều hành, luôn bám sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình để 
đưa ra quyết sách kịp thời, chính xác, đạt hiệu quả cao nhất trong công tác PCTN, 
TC, kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để 
tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai các 

nhiệm vụ về công tác PCTN, TC năm 2022 theo Kế hoạch và Chương trình công 
tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC. Tập trung nghiên 
cứu, cụ thể hoá đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về PCTN, tiêu cực 
theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hoàn thiện thể chế để “không thể tham 
nhũng”; tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tiêu cực, 
tham nhũng và được dư luận quan tâm; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công 
việc; chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 
về công tác PCTN, TC theo Thông báo Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 
của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
PCTN, TC; chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về đẩy mạnh PCTN, TC 
trong khối Chính phủ và chính quyền địa phương; đề ra những nhiệm vụ trọng 
tâm về công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới. 
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2. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về PCTN 
Chính phủ đã ban hành 112 Nghị định, 171 Nghị quyết. Thủ tướng Chính 

phủ ban hành 31 Quyết định, 23 Chỉ thị về quản lý, điều hành; Chỉ đạo các bộ, 
ngành, địa phương đẩy mạnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát 
hiện, xử lý những sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng để tham nhũng; tăng cường 
kiểm tra việc ban hành các văn bản dưới luật; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh 
tế - xã hội và PCTN; tổng kết, xây dựng Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 
2030, xây dựng, thực hiện nhiều đề án quan trọng về công tác PCTN, TC. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và các bộ, ngành, địa 
phương tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước về PCTN, nhất là những văn bản ban hành trong năm 
2021, 2022; đã xuất bản 656.526 đầu sách, tài liệu về PCTN, TC; tổ chức 96.393 
lớp cho 2.554.800 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...  

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội, hợp tác quốc tế trong PCTN 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tập hợp, tổng 
hợp, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; đề cao vai 
trò của mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác 
PCTN, TC, lãng phí. Các cơ quan thông tấn, báo chí có nhiều bài viết, chuyên 
đề, phóng sự tuyên truyền, lan tỏa các chủ trương, chính sách về PCTN,TC, 
những kết quả nổi bật về công tác đấu tranh PCTN; biểu dương gương người tốt, 
việc tốt trong công tác đấu tranh PCTN; góp phần tạo hiệu ứng tích cực trong xã 
hội, cổ vũ, động viên, khích lệ Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh PCTN. 

Việt Nam tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc thực thi Công 
ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; tích cực thực hiện các cam kết về 
PCTN trong APEC, ASEAN... tham gia nhiều diễn đàn, làm việc, trao đổi với 
nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế qua đó chia sẻ, chọn lọc, tiếp thu nhiều kinh 
nghiệm, đồng thời tuyên truyền rộng rãi chủ trương, chính sách, những kết quả 
tích cực, tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị, góp phần nâng cao vị thế, vai 
trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.  

4. Về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 
- Việc công khai, minh bạch và thực hiện trách nhiệm giải trình có chuyển 

biến tích cực; các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 8.300 cơ quan, tổ chức, 
đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 98 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm.  

- Về xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: các bộ, ngành, địa 
phương đã ban hành 9.955 văn bản; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 2.665 văn 
bản; kiểm tra theo thẩm quyền đối với 4.217 văn bản; kết luận, kiến nghị xử lý 61 
văn bản (gồm 09 văn bản của cấp bộ và 52 văn bản của địa phương). Tiến hành 
3.927 cuộc kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, phát hiện 283 
vụ việc và 386 người vi phạm (tăng 2,6% số vụ và số người so với năm 2021);  

- Về thực hiện quy tắc ứng xử: đã tiến hành kiểm tra tại 6.980 cơ quan, tổ 
chức, đơn vị (tăng 26,2% so với năm 2021); xử lý 178 cán bộ, công chức, viên 
chức vi phạm về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp (tăng 98 trường 
hợp so với năm 2021). Có 07 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị, với số tiền 
135,3 triệu đồng. 
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- Về cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 

đã ban hành Kế hoạch hành động; tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính 
năm 2022, qua đó, làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, kịp 
thời chấn chỉnh, đề ra biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công 
tác cải cách hành chính những năm tiếp theo.  

- Về đổi mới phương thức thanh toán, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường 
thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, kết 
quả đạt được đều tăng hơn so với năm 2021. 

- Về kiểm soát tài sản, thu nhập, Trong kỳ đã có 542.337 người thực hiện 
kê khai tài sản, thu nhập. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt định hướng xác 
minh tài sản, thu nhập năm 2022 và các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương 
triển khai việc xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài 
sản, thu nhập được lựa chọn ngẫu nhiên. Đến nay có 7.662 người được xác minh 
tài sản, thu nhập; 4.934 số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực 
hiện. Qua xác minh có 74 người kê khai chưa đúng quy định, đã chấn chỉnh, 
kiểm điểm, xử lý theo quy định.  

- Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, 
năm 2022 có 19 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham 
nhũng (xử lý hình sự 10 người, cách chức 01 người, cảnh cáo 05 người, khiển 
trách 03 người).  

5. Về PCTN tại các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo; các bộ, ngành, địa phương 

chú trọng tăng cường quản lý nhà nước về PCTN khu vực ngoài Nhà nước; đã 
tuyên truyền, tập huấn cho các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, công ty đại chúng, 
các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán… về các quy định pháp luật liên 
quan đến công tác PCTN, phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; tăng cường 
quản lý trong việc cấp phép thành lập các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, công ty 
chứng khoán, công ty quản lý quỹ…  

6. Công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần 
phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng 

a) Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 5.800 cuộc thanh tra hành chính và 

115.122 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, 
kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi 
phạm về kinh tế 51.657 tỷ đồng, 12.004 ha đất; kiến nghị thu hồi 21.472 tỷ đồng; 
kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 1.777 tập thể và 4.726 cá nhân; chuyển cơ quan 
điều tra xử lý hình sự 384 vụ, 196 đối tượng. Toàn ngành tiến hành đôn đốc, kiểm 
tra việc thực hiện 5.127 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã xử lý, thu hồi 
130.305 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 46%).  

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 14.616 vụ việc khiếu 
nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 81,8%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo 
đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 131 tỷ đồng, 117,5 ha đất; trả lại cho tổ chức, 
cá nhân 145,3 tỷ đồng, 4,6 ha đất; kiến nghị xử lý 428 người; chuyển cơ quan 
điều tra tiếp tục xử lý 24 vụ, 46 đối tượng. 

b) Kết quả kiểm toán 



4 
Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã kiến nghị xử lý tài chính 56.725,3 tỷ 

đồng (trong đó: các khoản tăng thu: 2.670,4 tỷ đồng; các giảm chi NSNN: 
14.225,6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác: 39.816,6 tỷ đồng; giảm lỗ từ DN: 12,7 
tỷ đồng). Chuyển 09 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua 
kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra. 

7. Việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng 
Các Cơ quan điều tra trong Công an Nhân dân đã thụ lý điều tra 637 vụ 

án, 1.366 bị can phạm tội về tham nhũng; trong đó khởi tố mới 389 vụ, 847 bị 
can (tăng 107 vụ, 311 bị can so với cùng kỳ năm trước). Đã kết luận điều tra đề 
nghị truy tố 309 vụ, 721 bị can. 

Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp thụ lý giải quyết 416 vụ/1095 bị can 
(trong đó án mới 361 vụ/913 bị can). Đã giải quyết 353 vụ/893 bị can (trong đó: 
truy tố 351 vụ/891 bị can, chiếm 99,4% tổng số án đã giải quyết; đình chỉ 02 
vụ/02 bị can;). Hiện đang giải quyết 65 vụ/202 bị can.  

Tòa án Nhân dân các cấp giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 498 vụ /1.235 bị cáo; 
đã giải quyết 382 vụ /949 bị cáo; xét xử 285 vụ/680 bị cáo về các tội tham nhũng, 
trong đó có 05 bị cáo tuyên phạt tù chung thân; 27 bị cáo bị tuyên phạt tù từ trên 
15 năm đến 20 năm. 

Công tác thi hành án liên quan đến việc thu hồi tài sản tham nhũng: Tổng 
số việc phải thi hành là 3.846 việc với tổng số tiền là 88.604,9 tỷ đồng; trong đó: 
số việc có điều kiện thi hành là 2.785 việc với số tiền gần 50.366,7 tỷ đồng. Trong 
số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 1.493 việc (đạt tỷ lệ 53,61%) với số 
tiền gần 10.327,73 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 20,51%). 

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC PCTN, TÌNH HÌNH VÀ PHƯƠNG 
HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ 

1. Đánh giá về công tác PCTN 
a) Đánh giá chung 
Trong thời gian qua, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, tuy 

nhiên vẫn có diễn biến phức tạp, gây khó khăn và ảnh hưởng đến đời sống của 
Nhân dân nói chung và ảnh hưởng đến công tác PCTN nói riêng, song công tác 
PCTN luôn được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, 
toàn diện, bài bản, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả quan trọng, 
để lại dấu ấn tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội như đồng chí Tổng Bí Thư 
Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC đã khẳng 
định “công tác PCTN, TC đã trở thành xu thế không thể đảo ngược”, được cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, nâng cao vị thế, 
uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Kết quả nổi bật là: 

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế 
phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”. Công tác thông tin, tuyên 
truyền, giáo dục về PCTN, TC có nhiều đổi mới, vai trò tích cực của các cơ 
quan truyền thông, báo chí trong PCTN, TC ngày càng được khẳng định và phát 
huy. Công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm 
giải trình trong hoạt động công vụ và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 
được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Vai trò, 
trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
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các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, cộng đồng 
doanh nghiệp và Nhân dân trong PCTN, TC ngày càng phát huy hiệu quả thiết 
thực. Hợp tác quốc tế được tăng cường; hoạt động PCTN từng bước được mở 
rộng ra khu vực ngoài nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm 
toán được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều sai phạm, 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, góp phần quan 
trọng nâng cao hiệu quả công tác PCTN, TC. Công tác điều tra, truy tố, xét xử 
được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo 
của Đảng, của Ban Chỉ đạo Trung ương là “không có vùng cấm, không có ngoại 
lệ” tạo bước đột phá trong công tác PCTN, TC. 

Những nỗ lực trong trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, 
kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản và quyết tâm chính trị đó đã được quốc tế 
đánh giá rất cao. Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã công bố Chỉ số nhận thức tham 
nhũng (CPI) năm 2021. Việt Nam được đánh giá đạt 39/100 điểm, đứng thứ 87 
trong số 180 quốc gia, vùng lãnh thổ (tăng 3 điểm, 17 bậc so với năm 2020).  

b) Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 
- Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế 
+ Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế trong một số trường hợp còn chậm, 

chưa đáp ứng yêu cầu. Cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên một số 
lĩnh vực vẫn còn thiếu chặt chẽ, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý; một 
số quy định còn sơ hở, chồng chéo, nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung. 

+ Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được phát huy toàn diện. 
Một số biện pháp hiệu quả thấp. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để 
xảy ra tham nhũng, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập, nộp lại 
quà tặng vẫn còn hạn chế, vướng mắc.  

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, TC hiệu quả chưa 
cao, chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán 
bộ, đảng viên, công chức và người dân về PCTN, TC. 

+ Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ để PCTN, TC vẫn còn hạn 
chế. Một số bộ, ngành, địa phương còn có tình trạng xét duyệt, bổ nhiệm cán bộ 
lãnh đạo quản lý thiếu chặt chẽ, một số trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, 
phẩm chất, năng lực; thiếu kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ khi có dư luận 
hoặc có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, uy tín thấp. 

+ Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 
trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Công tác tự kiểm 
tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa có chuyển 
biến rõ nét.  

+ Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong một số vụ án, vụ 
việc chưa tốt. Một số trường hợp chậm ban hành kết luận giám định, định giá tài 
sản làm kéo dài thời gian giải quyết các vụ án, vụ việc. Công tác thu hồi tài sản 
trong giai đoạn thi hành án hiệu quả chưa cao. Vẫn còn tình trạng cán bộ thuộc 
cơ quan bảo vệ pháp luật lại có hành vi tham nhũng, gây bức xúc trong dư luận. 

- Nguyên nhân 
+ Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

chưa nhận diện đầy đủ mức độ suy thoái, tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình; chưa thực sự 
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gương mẫu, quyết liệt, nói chưa đi đôi với làm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện 
công tác PCTN, TC.  

+ Việc khắc phục sơ hở, bất cập, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã 
hội và PCTN trên một số lĩnh vực có lúc, có nơi còn chưa được quan tâm đúng 
mức, kịp thời. Cơ chế kiểm soát quyền lực trên nhiều lĩnh vực chưa cụ thể, chậm 
được hoàn thiện, việc tổ chức thực hiện hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, 
giám sát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn chưa được          
chú trọng đúng mức.  

+ Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức 
trong các cơ quan, đơn vị chức năng PCTN, TC nói riêng có mặt còn bất cập, 
chưa đáp ứng yêu cầu; phương tiện, điều kiện làm việc của các cơ quan, đơn vị 
chức năng PCTN, TC vẫn còn hạn chế. Cơ chế khuyến khích, bảo vệ người dân 
tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực thực 
hiện chưa hiệu quả.  

+ Các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực có tính chất phức tạp, nhiều vụ 
rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; đối tượng phạm tội tham nhũng 
thường là người có chức vụ, quyền hạn nên có kiến thức, kinh nghiệm, mối quan 
hệ rộng; tội phạm thường xảy ra trước đó đã lâu, qua nhiều lần kiểm tra, thanh 
tra mới bị phát hiện nên nhiều nội dung sai phạm đã được các đối tượng hợp 
thức hoá, tiêu huỷ tài liệu, chứng cứ... gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố 
tụng trong phát hiện, điều tra, xử lý.  

+ Thu nhập, cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong các 
đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ ở cơ sở còn khó khăn, một bộ phận cán bộ, 
công chức, viên chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa được giám sát thường 
xuyên nên tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh 
nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn triệt để. 

2. Đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng 
Năm 2022, công tác PCTN, TC có bước tiến mạnh, đột phá. Qua đó tham 

nhũng tiếp tục được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp 
phần quan trọng làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin 
của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên 
trường quốc tế, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện 
thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.  

Kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm thời gian qua là tiền đề 
quan trọng để tiếp tục phát huy, đẩy mạnh công tác PCTN, TC. Tuy nhiên, đây là 
nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài. Cùng với sự phát triển của đất nước và quá 
trình hội nhập quốc tế sâu rộng, hành vi tham nhũng sẽ ngày càng tinh vi, phức 
tạp, khó lường hơn, xảy ra trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước; 
tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp; 
tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe doạ sự tồn vong của chế độ. 

3. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 
- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, 

giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, 
liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập 
thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN, TC. 
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- Thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PCTN, TC; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 
đồng bộ thể chế, pháp luật, nhất là về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, TC; kịp 
thời khắc phục những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực; Xây 
dựng Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và kế 
hoạch tiếp tục thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. 

- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng 
ngừa tham nhũng, tiêu cực; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 
minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 
nhiễu, vòi vĩnh, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao 
hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng… 

- Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các 
quy định pháp luật về PCTN theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung 
ương về PCTN, TC. Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư 
luận về tham nhũng; đẩy mạnh đôn đốc việc thực hiện kết luận, chỉ đạo sau 
thanh tra; kịp thời chuyển ngay các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua 
thanh tra sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.  

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả 
hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, TC, trước hết là cơ quan 
thanh tra nhà nước, kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành 
án ở các cấp, các ngành, các đơn vị chuyên trách về PCTN. 

- Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, đại biểu dân 
cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan 
báo chí, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong PCTN, TC. Mở rộng và nâng 
cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong PCTN, triển khai có hiệu quả hoạt động PCTN, 
TC khu vực ngoài nhà nước. 

4. Kiến nghị 
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN, TC, Chính phủ trân trọng 

kiến nghị: 
1. Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội tăng 

cường hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề về công tác PCTN, TC. 
2. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo kịp thời sửa đổi, bổ 

sung các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và PCTN, TC, 
nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý tài chính, tài sản công… 

 3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức xã hội, hiệp 
hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và 
Nhân dân tăng cường phối hợp, tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và chính 
quyền các cấp thực hiện tốt các hoạt động giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng, 
hoàn thiện chính sách pháp luật và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức 
năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng cả 
trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo tóm tắt công tác PCTN năm 2022. Chính phủ trân 
trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.  

 


