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Số: 04/2014/TT-TTCP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Quy định về nhận định tình hình tham nhũng 
và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

 
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13; 
Căn cứ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; 
Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chống tham nhũng và Vụ trưởng Vụ 

Pháp chế;  
Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định về nhận định tình hình 

tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công 

tác phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc nhận định tình hình tham nhũng và 
đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc nhận định tình hình tham nhũng và 
đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. 
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Điều 3. Nguyên tắc nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác 
phòng, chống tham nhũng 

1. Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ chính sách, pháp luật 
của Nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực quản lý 
khác có liên quan. 

2. Bảo đảm tính khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch trong 
việc nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. 

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, cán 
bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong nhận định tình 
hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. 

4. Kết quả và các thông tin, dữ liệu có liên quan đến việc nhận định tình hình 
tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng phải được công khai, trừ 
nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. 

5. Bảo đảm sự kết hợp giữa kết quả tự nhận định, đánh giá của cơ quan nhà 
nước với cảm nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, 
viên chức về tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng. 

6. Kết quả nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng chống 
tham nhũng có giá trị tham khảo nhằm phân tích, đề xuất các giải pháp nâng cao 
hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng; không mang tính chất phân loại, xếp 
hạng giữa các bộ, ngành, địa phương. 

Điều 4. Thu thập thông tin, dữ liệu và báo cáo kết quả nhận định về tình 
hình tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

1. Việc thu thập thông tin, dữ liệu và báo cáo kết quả nhận định tình hình tham 
nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện theo chế độ thông 
tin, báo cáo được quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của 
Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.  

2. Ngoài quy định tại Khoản 1 Điều này, trong quá trình nhận định tình hình 
tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm, các bộ, 
ngành, địa phương triển khai thu thập thông tin, dữ liệu thông qua khảo sát cảm 
nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức bằng 
phương pháp điều tra xã hội học, phỏng vấn trực tiếp hoặc các hình thức khảo sát 
trực tuyến khác. 

3. Thời kỳ lấy số liệu báo cáo được tính từ ngày 16/12 năm trước đến 15/12 
của năm báo cáo. Căn cứ vào báo cáo nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá 
công tác phòng, chống tham nhũng của bộ, ngành, địa phương, Thanh tra Chính 
phủ tổng hợp, nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống 
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tham nhũng trên phạm vi toàn quốc. Trong trường hợp cần thiết, Thanh tra Chính 
phủ quyết định tiến hành khảo sát với quy mô, đối tượng và nội dung phù hợp 
nhằm thu thập thêm thông tin, dữ liệu kiểm chứng. 

 
Chương II 

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THAM NHŨNG 
 

Điều 5. Nội dung về nhận định tình hình tham nhũng 
1. Việc nhận định tình hình tham nhũng được thực hiện theo các nội dung cụ 

thể sau đây: 
a) Mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng; 
b) Mức độ thiệt hại kinh tế do tham nhũng; 
c) Mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng. 
2. Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều này, các bộ, ngành, địa phương có 

thể bổ sung hoặc cụ thể hóa các nội dung về nhận định tình hình tham nhũng cho 
phù hợp với yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi ngành, 
lĩnh vực hoặc địa phương. 

Điều 6. Phương pháp nhận định tình hình tham nhũng 
1. Các bộ, ngành, địa phương tự nhận định tình hình tham nhũng theo các nội 

dung quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư này căn cứ vào tổng điểm của các 
điểm thành phần và được tính theo thang điểm 100, cụ thể như sau: 

a) Điểm thành phần 1 được tính tối đa là 30 điểm và tối thiểu là 0 điểm căn cứ 
vào các số liệu thống kê được tổng hợp theo ngành, lĩnh vực, địa phương theo quy 
định tại Điểm a Khoản 3 Điều 7, Điểm a Khoản 3 Điều 8 và Điểm a Khoản 3 Điều 9 
Thông tư này; 

b) Điểm thành phần 2 được tính tối đa là 40 điểm và tối thiểu là 0 điểm căn cứ 
vào kết quả khảo sát cảm nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, 
công chức, viên chức theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 7, Điểm b Khoản 3 
Điều 8 và Điểm b Khoản 3 Điều 9 Thông tư này; 

c) Điểm tổng hợp được tính như sau: 
Điểm tổng hợp = (2) x Điểm thành phần 1 + (1) x Điểm thành phần 2. 
Ví dụ: Nếu qua tổng hợp số liệu thống kê cho thấy, điểm thành phần 1 là 20 điểm 

và điểm thành phần 2 là 30, thì điểm tổng hợp sẽ là: 2 x 20 + 1 x 30 = 70. 
2. Căn cứ vào số điểm tổng hợp, các bộ, ngành, địa phương tự nhận định về 

tình hình tham nhũng theo các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư này 
với các cấp độ cụ thể sau: 
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a) Về mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng: 
- Rất phổ biến; 
- Phổ biến; 
- Ít phổ biến; 
- Không phổ biến. 
b) Về mức độ thiệt hại kinh tế do tham nhũng 
- Thiệt hại rất lớn; 
- Thiệt hại lớn; 
- Thiệt hại trung bình; 
- Thiệt hại thấp; 
- Không thiệt hại. 
c) Về mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng: 
- Đặc biệt nghiêm trọng; 
- Rất nghiêm trọng; 
- Nghiêm trọng; 
- Ít nghiêm trọng; 
- Không nghiêm trọng. 
3. Hàng năm, các bộ, ngành, địa phương gửi kết quả tự nhận định tình hình 

tham nhũng và các thông tin, dữ liệu có liên quan cho Thanh tra Chính phủ để 
phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. 

Điều 7. Mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng 
1. Mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng phản ánh tần suất xảy ra hành vi 

tham nhũng trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc trên phạm vi toàn 
quốc, được đo lường bằng số vụ việc có hành vi tham nhũng được phát hiện, xử lý 
bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cảm nhận, trải nghiệm của người dân, 
doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Số vụ việc có hành vi tham nhũng được phát hiện, xử lý bởi cơ quan nhà 
nước là tổng số các vụ việc được kết luận là có hành vi tham nhũng thông qua 
công tác quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, kiểm 
sát, xét xử theo quy định của pháp luật được tổng hợp theo ngành, lĩnh vực, địa 
phương và tổng hợp trên phạm vi toàn quốc. 

3. Việc tính điểm và xác định mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng được 
thực hiện như sau: 

a) Điểm thành phần 1 được xác định căn cứ vào số vụ việc có hành vi tham 
nhũng được kết luận thông qua công tác quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra, 
kiểm tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử. 
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- Có từ 10 vụ việc trở lên:  30 (điểm); 
- Có từ 05 đến 09 vụ việc: 20 (điểm); 
- Có từ 01 đến 04 vụ việc: 10 (điểm); 
- Không có vụ việc nào: 0 (điểm). 
b) Điểm thành phần 2 được xác định căn cứ vào cảm nhận, trải nghiệm của 

người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức về mức độ phổ biến của 
hành vi tham nhũng. 

- Mức độ rất phổ biến: 40 (điểm); 
- Mức độ phổ biến:  30 (điểm); 
- Mức độ ít phổ biến:  20 (điểm); 
- Mức độ không phổ biến: 0 (điểm). 
c) Việc xác định và nhận định mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng:  
- Điểm tổng hợp trên 70 (điểm) đến 100 (điểm) tương ứng với mức “Rất 

phổ biến”; 
- Điểm tổng hợp trên 40 (điểm) đến 70 (điểm) tương ứng với mức “Phổ biến”; 
- Điểm tổng hợp trên 0 (điểm) đến 40 (điểm) tương ứng với mức “Ít phổ biến”; 
- Điểm tổng hợp bằng 0 (điểm) tương ứng với mức “Không phổ biến”. 
Ví dụ: Nếu một tỉnh có 10 vụ việc được kết luận là có hành vi tham nhũng và 

kết quả khảo sát cảm nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, 
công chức, viên chức về mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng là rất phổ biến, 
thì các điểm thành phần và điểm tổng hợp như sau: điểm thành phần 1: 30 (điểm); 
điểm thành phần 2: 40 (điểm) và điểm tổng hợp sẽ là: 2 x 30 + 1 x 40 = 100 (điểm); 
do vậy, nhận định tình hình là: hành vi tham nhũng “Rất phổ biến”. 

Điều 8. Mức độ thiệt hại kinh tế do tham nhũng  
1. Mức độ thiệt hại kinh tế do tham nhũng là giá trị sai phạm do hành vi tham 

nhũng gây ra đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận và ra quyết định 
thu hồi hoặc xử lý về kinh tế trong các vụ việc có hành vi tham nhũng và cảm 
nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức. 
Trường hợp thiệt hại kinh tế do tham nhũng không phải là tiền hoặc các giấy tờ có 
giá, thì phải được quy thành tiền Việt Nam theo giá thị trường của vật tương đương 
hoặc theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm nhận 
định để tổng hợp chung.  

2. Giá trị sai phạm do hành vi tham nhũng gây ra đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền kết luận và ra quyết định thu hồi hoặc xử lý về kinh tế trong các vụ 
việc có hành vi tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 
điều tra, kiểm sát, xét xử, giám sát và giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật 
được xác định, tổng hợp theo ngành, lĩnh vực, địa phương và tổng hợp trên phạm 
vi toàn quốc. 
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3. Việc tính điểm và xác định mức độ thiệt hại kinh tế do tham nhũng được 
thực hiện như sau: 

a) Điểm thành phần 1 được tính căn cứ vào giá trị sai phạm do hành vi tham 
nhũng gây ra đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận và ra quyết định 
thu hồi, xử lý về kinh tế trong các vụ việc có hành vi tham nhũng thông qua hoạt 
động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử, giám sát và giải 
quyết tố cáo. 

- Giá trị sai phạm trên tổng chi ngân sách nhà nước của năm liền trước kỳ nhận 
định tổng hợp theo ngành, lĩnh vực, địa phương từ 10% trở lên: 30 (điểm); 

- Giá trị sai phạm trên tổng chi ngân sách nhà nước của năm liền trước kỳ nhận 
định tổng hợp theo ngành, lĩnh vực, địa phương từ 5% đến dưới 10%: 20 (điểm); 

- Giá trị sai phạm trên tổng chi ngân sách nhà nước của năm liền trước kỳ nhận 
định tổng hợp theo ngành, lĩnh vực, địa phương từ 1% đến dưới 5%: 10 (điểm); 

- Giá trị sai phạm trên tổng chi ngân sách nhà nước của năm liền trước kỳ nhận 
định tổng hợp theo ngành, lĩnh vực, địa phương dưới 1%: 5 (điểm); 

- Giá trị sai phạm trên tổng chi ngân sách nhà nước của năm liền trước kỳ nhận 
định tổng hợp theo ngành, lĩnh vực, địa phương bằng 0%: 0 (điểm). 

Trường hợp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố được giao thực hiện quyền chủ sở hữu đối với phần vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp, thì điểm thành phần 1 sẽ được tính căn cứ vào giá trị 
sai phạm trên tổng chi ngân sách nhà nước của năm liền trước kỳ nhận định tổng 
hợp theo ngành, lĩnh vực, địa phương và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp 
thuộc sở hữu của Nhà nước tại thời điểm nhận định. 

b) Điểm thành phần 2 được xác định căn cứ vào kết quả khảo sát cảm nhận, 
trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức về mức độ 
thiệt hại kinh tế do tham nhũng. 

- Mức độ thiệt hại rất lớn: 40 (điểm); 
- Mức độ thiệt hại lớn: 30 (điểm); 
- Mức độ thiệt hại trung bình: 20 (điểm); 
- Mức độ thiệt hại thấp: 10 (điểm); 
- Không thiệt hại:  0 (điểm). 
c) Việc xác định và nhận định mức độ thiệt hại kinh tế do tham nhũng:  
- Điểm tổng hợp trên 70 (điểm) đến 100 (điểm) tương ứng với mức “Thiệt hại 

rất lớn”; 
- Điểm tổng hợp trên 40 (điểm) đến 70 (điểm) tương ứng với mức “Thiệt hại lớn”; 
- Điểm tổng hợp trên 20 (điểm) đến 40 (điểm) tương ứng với mức “Thiệt hại 

trung bình”; 
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- Điểm tổng hợp trên 0 (điểm) đến 20 (điểm) tương ứng với mức “Thiệt hại thấp”; 
- Điểm tổng hợp bằng 0 (điểm) tương ứng với mức “Không thiệt hại”. 
Ví dụ: Nếu thiệt hại kinh tế do tham nhũng chiếm 10% tổng chi ngân sách nhà 

nước của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương và qua khảo sát trải nghiệm của người 
dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức về mức độ thiệt hại kinh tế do 
tham nhũng xác định là rất lớn, thì các điểm thành phần và điểm tổng hợp như 
sau: điểm thành phần 1: 30 (điểm); điểm thành phần 2: 40 (điểm) và điểm tổng 
hợp sẽ là: 2 x 30 + 1 x 40 = 100 (điểm); do vậy, nhận định thiệt hại kinh tế do 
tham nhũng là “Rất lớn”. 

Điều 9. Mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng 
1. Mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng phản ánh mức độ nguy hiểm, 

tác hại mà hành vi tham nhũng gây ra cho xã hội nói chung, được đo lường thông 
qua kết quả xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người có hành vi 
tham nhũng và cảm nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công 
chức, viên chức. 

2. Kết quả xử lý người có hành vi tham nhũng được xác định trên cơ sở tổng 
hợp dữ liệu về số người bị xử lý kỷ luật, bị xử lý hình sự với các hình thức cụ thể 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng trong mỗi ngành, lĩnh vực, địa 
phương và trên phạm vi toàn quốc, thông qua công tác quản lý nhà nước, hoạt 
động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát và xét xử.  

3. Việc tính điểm và xác định mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng 
được thực hiện như sau: 

a) Điểm thành phần 1 được xác định căn cứ vào các hình thức xử lý đối với 
người có hành vi tham nhũng bị xử lý trách nhiệm theo ngành, lĩnh vực, địa 
phương thông qua công tác quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm 
toán, điều tra, kiểm sát, xét xử. 

- Nếu trong các hình thức xử lý đối với người có hành vi tham nhũng có người 
bị kết án với khung hình phạt tương đương với nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm 
trọng: 30 (điểm); 

- Nếu trong các hình thức xử lý đối với người có hành vi tham nhũng có người 
bị kết án với khung hình phạt tương đương với nhóm tội phạm rất nghiêm trọng: 
20 (điểm); 

- Nếu trong các hình thức xử lý đối với người có hành vi tham nhũng có 
người bị kết án với khung hình phạt tương đương với nhóm tội phạm nghiêm 
trọng: 10 (điểm); 

- Nếu trong các hình thức xử lý đối với người có hành vi tham nhũng có người 
bị kết án với khung hình phạt tương đương với nhóm tội phạm ít nghiêm trọng 
hoặc bị xử lý kỷ luật: 5 (điểm); 

- Nếu không có trường hợp nào bị xử lý do hành vi tham nhũng: 0 (điểm). 
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b) Điểm thành phần 2 được xác định căn cứ vào kết quả khảo sát cảm nhận, 
trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức về mức độ 
nghiêm trọng của hành vi tham nhũng như sau: 

- Mức độ đặc biệt nghiêm trọng: 40 (điểm); 
- Mức độ rất nghiêm trọng: 30 (điểm); 
- Mức độ nghiêm trọng: 20 (điểm); 
- Mức độ ít nghiêm trọng: 10 (điểm); 
- Mức độ không nghiêm trọng: 0 (điểm). 
c) Việc xác định và nhận định mức độ nghiêm trọng:  
- Điểm tổng hợp trên 70 (điểm) đến 100 (điểm) tương ứng với mức “Đặc biệt 

nghiêm trọng”; 
- Điểm tổng hợp trên 40 (điểm) đến 70 (điểm) tương ứng với mức “Rất nghiêm 

trọng”; 
- Điểm tổng hợp trên 20 (điểm) đến 40 (điểm) tương ứng với mức 

“Nghiêm trọng”; 
- Điểm tổng hợp trên 0 (điểm) đến 20 (điểm) tương ứng với mức “Ít nghiêm trọng”; 
- Điểm tổng hợp bằng 0 (điểm) tương ứng với mức “Không nghiêm trọng”. 
Ví dụ: Nếu kết quả xử lý tham nhũng trong ngành, lĩnh vực hoặc địa phương 

bao gồm xử lý kỷ luật, xử lý hình sự, trong đó có người bị kết án với khung hình 
phạt tương đương với nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và qua khảo sát cảm 
nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức về 
mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng xác định là đặc biệt nghiêm trọng, 
thì các điểm thành phần và điểm tổng hợp như sau: điểm thành phần 1: 30 (điểm); 
điểm thành phần 2: 40 (điểm) và điểm tổng hợp sẽ là: 2 x 30 + 1 x 40 = 100 (điểm); 
như vậy, nhận định tình hình tham nhũng là “đặc biệt nghiêm trọng”. 

 
Chương III 

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
 
Điều 10. Nội dung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 
1. Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo các 

nội dung cụ thể sau đây: 
a) Chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng; 
b) Xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 
c) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; 
d) Phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng. 
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2. Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều này, các bộ, ngành, địa phương có 
thể bổ sung các nội dung về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cho phù 
hợp với yêu cầu quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. 

Điều 11. Phương pháp đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 
1. Các bộ, ngành, địa phương tiến hành tự đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý 
căn cứ vào số điểm tổng hợp trên thang điểm 100, cụ thể như sau: 

a) Điểm thành phần 1 được tính tối đa là 30 (điểm) và tối thiểu là 0 (điểm) dựa 
trên tổng điểm số của các nội dung đánh giá được quy định tại Khoản 1 Điều 10 
Thông tư này; 

b) Điểm thành phần 2 được tính tối đa là 40 (điểm) và tối thiểu là 0 (điểm) căn 
cứ vào cảm nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, 
viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng; 

c) Điểm tổng hợp được tính như sau: 
Điểm tổng hợp = (2) x Điểm thành phần 1 + (1) x Điểm thành phần 2. 
Ví dụ: Nếu qua tổng hợp số liệu thống kê cho thấy, điểm thành phần 1 là 20 (điểm) 

và điểm thành phần 2 là 30, thì điểm tổng hợp sẽ là: 2 x 20 + 1 x 30 =70. 
2. Hàng năm, các bộ, ngành, địa phương gửi kết quả tự đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng và các thông tin, dữ liệu có liên quan cho Thanh tra 
Chính phủ để phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. 

Điều 12. Đánh giá nội dung về chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống 
tham nhũng 

1. Đánh giá về việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng 
được thực hiện theo các tiêu chí sau: 

a) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện kế hoạch kiểm tra, kế hoạch thanh tra 
hàng năm tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

b) Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác 
phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; 

c) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức về phòng, chống tham nhũng; 

d) Việc đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và gắn kết quả 
phòng, chống tham nhũng với công tác thi đua, khen thưởng.  

2. Việc tính điểm đánh giá về nội dung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, 
chống tham nhũng được thực hiện như sau: 

a) Điểm tối đa đạt được là 6, điểm tối thiểu là 0; 
b) Không thực hiện một trong các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này: bị 

trừ 1,5 (điểm); 
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c) Thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng tiến độ một trong các 
tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này: bị trừ 0,75 (điểm). 

Điều 13. Đánh giá nội dung về xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật có 
liên quan đến phòng, chống tham nhũng 

1. Đánh giá về việc xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật có liên quan đến 
phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo các tiêu chí sau: 

a) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật nói chung, trong đó có các văn bản liên quan đến phòng, chống 
tham nhũng; 

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật nói chung, trong đó có các văn bản liên quan đến phòng, 
chống tham nhũng; 

c) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện kế hoạch quán triệt, kiểm tra thực 
hiện văn bản quy phạm pháp luật nói chung, trong đó có các văn bản liên quan đến 
phòng, chống tham nhũng. 

2. Việc tính điểm đánh giá nội dung về xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật 
có liên quan đến phòng, chống tham nhũng được thực hiện như sau: 

a) Điểm tối đa đạt được là 6, điểm tối thiểu là 0; 
b) Không thực hiện một trong các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này: bị 

trừ 2 (điểm); 
c) Thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng tiến độ một trong các 

tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này: bị trừ 1 (điểm). 
Điều 14. Đánh giá nội dung về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng 
1. Đánh giá về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực 

hiện theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các tiêu chí sau: 
a) Xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra 
Chính phủ; 

b) Áp dụng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động 
quản lý khi phát sinh các tình huống thực tế mà theo quy định của pháp luật phải 
áp dụng, thực hiện; 

c) Có cơ chế thu thập thông tin, kiểm tra, xử lý các trường hợp không thực 
hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không kịp thời các biện pháp phòng 
ngừa tham nhũng. 

2. Việc tính điểm đánh giá nội dung về thực hiện các biện pháp phòng ngừa 
tham nhũng như sau: 

a) Điểm tối đa đạt được là 9, điểm tối thiểu là 0; 
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b) Không thực hiện một trong các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này: bị 
trừ 3 (điểm); 

c) Thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng tiến độ một trong các 
tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này: bị trừ 1,5 (điểm). 

Điều 15. Đánh giá nội dung về phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng và thu 
hồi tài sản tham nhũng 

1. Đánh giá về việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng và thu hồi tài sản 
tham nhũng được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và 
các tiêu chí sau: 

a) Xây dựng, ban hành và thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc thường 
xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân, cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; 

b) Xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch công tác thanh tra hàng năm, 
trong đó nội dung thanh tra hành chính hoặc thanh tra đột xuất nhằm phát hiện, xử 
lý hành vi tham nhũng; 

c) Kết quả giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham 
nhũng bị tố cáo theo thẩm quyền do pháp luật quy định; 

d) Kết quả thực hiện các quyết định thu hồi về tiền, tài sản và các quyết định 
xử lý trách nhiệm người có hành vi vi phạm phát hiện thông qua công tác quản lý 
nhà nước, hoạt động kiểm tra, thanh tra. 

2. Việc tính điểm đánh giá nội dung về phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng và 
thu hồi tài sản tham nhũng được thực hiện như sau: 

a) Điểm tối đa đạt được là 9, điểm tối thiểu là 0; 
b) Thu hồi tiền, tài sản sai phạm hoặc xử lý cá nhân, tổ chức có vi phạm phát 

hiện qua công tác quản lý nhà nước, hoạt động kiểm tra, thanh tra đạt tỷ lệ dưới 
25%: bị trừ 3 (điểm); 

c) Không ban hành, không triển khai kế hoạch kiểm tra, kế hoạch thanh tra 
hoặc không tiến hành kiểm tra, thanh tra; hoàn thành dưới 25% kế hoạch kiểm tra, 
kế hoạch thanh tra; giải quyết dưới 25% số vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng đã 
thụ lý thuộc thẩm quyền; thu hồi tiền, tài sản hoặc xử lý cá nhân, tổ chức đạt tỷ lệ 
dưới 50%: bị trừ 2 (điểm); 

d) Hoàn thành dưới 50% kế hoạch kiểm tra, kế hoạch thanh tra; giải quyết dưới 
50% số vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng đã thụ lý thuộc thẩm quyền; thu hồi 
tiền, tài sản hoặc xử lý cá nhân, tổ chức đạt tỷ lệ dưới 70%: bị trừ 1 (điểm); 

đ) Hoàn thành dưới 70% kế hoạch kiểm tra, kế hoạch thanh tra; giải quyết dưới 
70% số vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng đã thụ lý thuộc thẩm quyền; thu hồi 
tiền, tài sản hoặc xử lý cá nhân, tổ chức đạt tỷ lệ dưới 80%: bị trừ 0,5 (điểm); 
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e) Hoàn thành dưới 80% kế hoạch kiểm tra, kế hoạch thanh tra; giải quyết dưới 
80% số vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng đã thụ lý thuộc thẩm quyền; chậm triển 
khai các hoạt động trong tiêu chí quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này: 
bị trừ 0,25 (điểm). 

 
Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 16. Trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ 
1. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc 
nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 
hàng năm theo quy định tại Thông tư này. 

2. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan 
huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực cần thiết phục vụ cho việc nhận định 
tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo quy 
định của pháp luật. 

3. Thực hiện việc nhận định tình hình tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý 
nhà nước của ngành Thanh tra và công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh 
tra Chính phủ; tổng hợp, nhận định, đánh giá về tình hình tham nhũng và công tác 
phòng, chống tham nhũng trên phạm vi toàn quốc. 

Điều 17. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Hàng năm, tổ chức quán triệt, triển khai việc nhận định tình hình tham 
nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi ngành, lĩnh 
vực, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Thông tư này và 
hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. 

2. Trên cơ sở phối hợp với Thanh tra Chính phủ, huy động nguồn lực cần thiết 
phục vụ cho việc nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, 
chống tham nhũng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Phối hợp, cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết cho Thanh tra Chính phủ có 
liên quan đến kết quả tự nhận định về tình hình tham nhũng và kết quả tự đánh giá 
về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương 
thuộc thẩm quyền quản lý. 

Điều 18. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong nhận định 
tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

Đề nghị Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung 
ương của các đoàn thể chính trị - xã hội, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 
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quyền hạn của mình, phối hợp và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc 
hoặc thuộc phạm vi quản lý theo ngành dọc phối hợp với Thanh tra Chính phủ và 
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương trong việc nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá 
công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 19. Nguồn kinh phí phục vụ cho việc nhận định tình hình tham nhũng và 
đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

1. Kinh phí phục vụ cho việc nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công 
tác phòng, chống tham nhũng do ngân sách nhà nước đảm bảo.  

Hàng năm, Thanh tra Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập dự toán 
ngân sách nhà nước cho các hoạt động nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá 
công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật hiện hành.  

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có thể huy động nguồn hỗ trợ phát triển chính 
thức hoặc từ các nguồn hợp pháp khác để phục vụ cho việc nhận định tình hình 
tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.  

Điều 20. Điều khoản thi hành  
1. Thông tư này thay thế Thông tư số 11/2011/TT-TTCP ngày 09 tháng 11 

năm 2011 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan phản ánh về Thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn hoặc xem xét 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 

 
TỔNG THANH TRA 

 
Huỳnh Phong Tranh 

 
 

 
 


