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I. PHẢN ÁNH, TỐ CÁO VÀ XỬ 

LÝ PHẢN ÁNH, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 

VỀ HÀNH VI THAM NHŨNG (Điều 65) 

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. 

II. BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ BÁO 

CÁO VỀ HÀNH VI THAM NHŨNG 

(Điều 66) 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong 

lực lượng vũ trang khi phát hiện hành vi 

tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị nơi mình công tác thì phải báo 

cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đó; trường hợp người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

liên quan đến hành vi tham nhũng thì 

phải báo cáo với người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền 

quản lý cán bộ. 

 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được báo cáo về hành vi 

tham nhũng, người được báo cáo phải 



xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc 

chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có thẩm quyền xem xét, xử lý và thông 

báo cho người báo cáo biết; đối với vụ 

việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài 

nhưng không quá 30 ngày; trường hợp 

cần thiết thì người được báo cáo quyết 

định hoặc đề nghị người có thẩm quyền 

áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc 

phục hậu quả của hành vi tham nhũng 

và bảo vệ người báo cáo. 

 

 

III. BẢO VỆ NGƯỜI PHẢN ÁNH, 

TỐ CÁO, BÁO CÁO VỀ HÀNH VI 

THAM NHŨNG (Điều 67) 

1. Người tố cáo hành vi tham 

nhũng được:  

a. Bảo vệ bí mật thông tin của 

người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc 

làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh 

dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, 

chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ 

nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo 

(gọi chung là người được bảo vệ). 

b. Người tố cáo được bảo vệ bí 

mật thông tin cá nhân, trừ trường hợp 

người tố cáo tự tiết lộ. 

c. Khi có căn cứ về việc vị trí công 

tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài 

sản, danh dự, nhân phẩm của người 

được bảo vệ đang bị xâm hại hoặc có 

nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay 

họ bị tr  dập, phân biệt đối xử do việc tố 

cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan 

khác có thẩm quyền tự quyết định hoặc 

theo đề nghị của người tố cáo quyết 

định việc áp dụng biện pháp bảo vệ cần 

thiết. 

2. Người phản ánh, báo cáo về 

hành vi tham nhũng được áp dụng các 

biện pháp bảo vệ như bảo vệ người tố 

cáo. 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI 

PHẢN ÁNH, TỐ CÁO, BÁO CÁO VỀ 

HÀNH VI THAM NHŨNG (Điều 69) 

1. Người phản ánh, báo cáo về 

hành vi tham nhũng phải chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về tính trung thực 

của nội dung phản ánh, báo cáo. 

2. Người tố cáo hành vi tham 

nhũng phải chịu trách nhiệm về việc tố 

cáo của mình theo quy định của Luật Tố 

cáo./. 
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