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TÓM TẮT LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018 

 
Số/ Ký hiệu   : 25/2018/QH14 

Ngày ban hành  : 12/6/2018 

Ngày có hiệu lực  : 01/01/2019 

Người ký   : Nguyễn Thị Kim Ngân 

Cơ quan ban hành  : Quốc hội 

Loại văn bản  : Luật 

Thay thế   : Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 

Luật Tố cáo năm 2018 tiếp tục kế thừa quy định của Luật Tố cáo năm 2011 về 

phạm vi điều chỉnh, trong đó quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với 02 

nhóm hành vi vi phạm pháp luật:  

+ Tố cáo hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;  

+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. 

I. Sự cần thiết xây dựng Luật Tố cáo năm 2018 

1.Việc xây dựng Luật Tố cáo nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật 

Tố cáo năm 2011 

Trong những năm qua, Luật Tố cáo năm 2011 đã tạo hành lang pháp lý để công 

dân thực hiện quyền tố cáo; giúp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát 

hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, hành vi vi phạm 

pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

nói riêng. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy Luật Tố cáo năm 

2011 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, về thẩm quyền giải quyết tố cáo: Luật Tố cáo năm 2011 chưa quy định 

về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo trong các trường hợp như: tố 

cáo việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra 

trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc 

không còn là cán bộ, công chức, viên chức; tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên 

chức của cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách; tố cáo cán bộ, công 

chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã bị giải thể; tố cáo cơ quan, tổ chức trong 

việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ... 

Luật Tố cáo năm 2011 cũng chưa quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo của các cơ 

quan như Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 

pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của người có chức danh, chức vụ trong 
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doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy gây ra những khó khăn, lúng túng trong việc giải 

quyết tố cáo của các cơ quan nhà nước. 

Thứ hai, về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo: Luật Tố cáo năm 2011 quy định 

những nội dung cơ bản về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo. Tuy nhiên, một số quy 

định thiếu chặt chẽ hoặc chưa cụ thể trong việc xử lý đối với một số tình huống 

như: việc tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo; quy định về việc rút đơn tố cáo; 

tạm dừng, đình chỉ giải quyết tố cáo, về tố cáo tiếp và giải quyết tố cáo tiếp... 

Thứ ba, về tổ chức thi hành kết luận nội dung tố cáo: Luật Tố cáo năm 2011 chưa 

quy định rõ về vấn đề này, do vậy trên thực tế đã diễn ra tình trạng có nhiều kết 

luận, quyết định xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo đã ban hành, có 

hiệu lực pháp luật nhưng không được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện đầy 

đủ, kịp thời, nghiêm minh, nhất là việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

xử lý sai phạm về kinh tế tài chính...Vì vậy gây ra những bức xúc cho người dân và 

xã hội. 

Thứ tư, về bảo vệ người tố cáo: Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành 

bước đầu đưa ra quy định về các biện pháp bảo vệ người tố cáo. Tuy nhiên, các quy 

định về bảo vệ người tố cáo khó thực hiện, chưa tạo ra cơ chế pháp lý đầy đủ để 

bảo vệ người tố cáo một cách hiệu quả và thực chất. Do vậy, cần có các quy định 

pháp luật cụ thể, chi tiết nhằm bảo vệ kịp thời, hiệu quả người tố cáo và người thân 

thích của người tố cáo. 

Những hạn chế, bất cập nêu trên dẫn đến tình trạng làm giảm hiệu lực, hiệu quả 

công tác giải quyết tố cáo, trật tự, kỷ cương pháp luật, vì vậy cần phải xây dựng 

Luật Tố cáo mới nhằm khắc phục tình trạng đó. 

2. Xây dựng Luật Tố cáo mới nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về quyền tố 

cáo của công dân là quyền con người 

Khoản 1 Điều 30 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Mọi người 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, tố chức, cá nhân”. Hiến pháp năm 2013 đã có điểm mới so với 

Hiến pháp năm 1992 trong đó quy định quyền tố cáo là quyền con người chứ không 

chỉ dừng lại ở quyền công dân; đề cao vấn đề thực thi quyền con người, quyền công 

dân...Mặt khác, những thay đổi về quy trình tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội 

phạm của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 cũng liên quan đến việc xác định trình 

tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết tố cáo của người dân trong Luật Tố cáo. Điều đó 

đặt ra yêu cầu quan trọng cần xây dựng Luật Tố cáo mới, đảm bảo phù hợp với 

Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản pháp luật 

có liên quan. Luật Tố cáo mới cần có những quy định thể hiện rõ nét hơn tinh thần 

mới của Hiến pháp 2013 về quyền tố cáo với góc độ là quyền con người, quy định 

cụ thể việc bảo vệ người tố cáo, trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong 

việc giải quyết tố cáo, công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết tố cáo... 
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3.    Xây dựng Luật Tố cáo mới nhằm tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị 

quyết của Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng 

chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Việc xây dựng Luật Tố cáo sửa đổi cũng xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa quan 

điếm của Đảng, Nhà nước ta trong việc đẩy mạnh công tác phòng, chống tham 

nhũng và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

- Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 15/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đã đặt ra 

các nhiệm vụ, giải pháp đế nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, 

trong đó đã nêu rõ: “Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Tố cáo, bảo đảm các tố cáo 

về tham nhũng phải được giải quyết kịp thời, tránh tình trạng đùn đẩy, bao che, 

không giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định pháp luật”. Chỉ thị cũng 

nhấn mạnh: “Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội 

phạm...”; “Bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người dũng cảm tố cáo hành vi tham 

nhũng; đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham 

nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng đế gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, 

hãm hại người khác”. 

- Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng đưa ra 

giải pháp: “Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo theo hướng nâng cao thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan thanh tra; của Quốc 

hội, đại biểu Quốc hội, của hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân trong 

việc thực hiện chức năng giám sát; của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại tố cáo.  

Từ những lý do nêu trên, việc ban hành Luật Tố cáo năm 2018 để thay thế Luật Tố 

cáo năm 2011 là cần thiết. 

 II. Bố cục và những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo 2018 

1. Bố cục của Luật Tố cáo 
Luật Tố cáo năm 2018 bao gồm 9 Chương với 67 Điều, trong đó: Chương I Những 

quy định chung, gồm 8 Điều, (từ Điều 1 đến Điều 8); Chương II Quyền và nghĩa vụ 

của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo, gồm 3 Điều, (từ Điều 9 

đến Điều 11); Chương III Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong 

việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, gồm 28 Điều, (từ Điều 12 đến Điều 40); Chương 

IV Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong 

các lĩnh vực, gồm 3 Điều, (từ Điều 41 đến Điều 43); Chương V Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, gồm 3 Điều, (từ Điều 44 đến Điều 46); 

Chuơng VI Bảo vệ người tố cáo, gồm 12 Điều, (từ Điều 47 đến Điều 58); Chuơng 

VII Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo, 

gồm 3 Điều, (từ Điều 59 đến Điều 61); Chương VIII Khen thưởng và xử lý vi 
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phạm, gồm 4 Điều (từ Điều 62 đến Điều 65); Chương IX Điều khoản thi hành, gồm 

2 Điều, (từ Điều 66 đến Điều 67) quy định về hiệu lực thi hành và quy định chi tiết 

các điều khoản thi hành Luật. 

2. Nội dung cơ bản của Luật Tố cáo 
2.1. Phạm vi điều chỉnh 

2.2. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo 

Đối với người tố cáo, Luật quy định các quyền cho người tố cáo như: thực hiện tố 

cáo; được bảo đảm bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác; 

được thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo, chuyển tố cáo đến cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm 

đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo, kết luận nội dung tố cáo; 

tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo 

chưa được giải quyết; đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các 

biện pháp bảo vệ người tố cáo; được khen thưởng, bồi thường thiệt hại theo quy 

định của pháp luật. Ngoài ra, Luật đã bổ sung quyền rút tố cáo của người tố cáo. 

Bên cạnh các quyền, Luật Tố cáo quy định người tố cáo có các nghĩa vụ: cung cấp 

thông tin cá nhân quy định tại Điều 23 của Luật; trình bày trung thực về nội dung 

tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được; 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình; hợp tác với người 

giải quyết tố cáo khi có yêu cầu; bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự 

thật của mình gây ra (Điều 9).  

Các quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo được quy 

định cụ thế tại Điều 10 và Điều 11 của Luật. 

2.3.Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ 

- Về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo: bổ sung thêm một số 

nguyên tắc để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hiện nay: tố cáo hành vi vi phạm pháp 

luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy 

ra trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác 

hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức; tố cáo đối với cán bộ, công chức, 

viên chức của cơ quan, tố chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách; tố cáo cán bộ, 

công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã bị giải thể; tố cáo cơ quan, tố chức 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ (Điều 12). 

- Về thẩm quyền giải quyết tố cáo: Luật Tố cáo 2018 quy định về thẩm quyền giải 

quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

trong cơ quan hành chính nhà nước (Điều 13). Ngoài ra, Luật còn bổ sung quy định 

về thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ trong Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, trong Kiểm 

toán nhà nước và trong các cơ quan khác của Nhà nước như tại các cơ quan thuộc 
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp... (Từ Điều 14 đến Điều 

17). Luật cũng quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập (Điều 18) và thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong 

việc thực hiên nhiệm vụ của người có chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà 

nước (Điều 19). Ngoài ra, còn bổ sung quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo 

đối với người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà không phải là cán bộ, 

công chức, viên chức (Điều 21); Luật cũng giao Cơ quan trung ương của tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn về thẩm quyền giải quyết tố cáo đối 

với các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (Điều 20). 

2.4.Về hình thức tố cáo, tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo 

-    Hình thức tố cáo: Để xác định rõ trách nhiệm của người tố cáo, tránh tình trạng 

lợi dụng các hình thức tố cáo để tố cáo tràn lan, cố ý tố cáo sai sự thật, ảnh hưởng 

đến danh dự, uy tín của người bị tố cáo, Luật Tố cáo mới vẫn tiếp tục quy định hai 

hình thức tố cáo: tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp. 

-    Tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo: Đây là bước quan trọng để các cơ 

quan có thẩm quyền quyết định thụ lý hay không thụ lý giải quyết tố cáo. Do đó, 

Luật quy định cụ thể việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn tố cáo, đảm bảo cho việc 

xử lý được thực hiện một cách chặt chẽ. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền giải quyết tố cáo có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận tố cáo. Luật 

cũng quy định trách nhiệm vào sổ, phân loại, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiểm 

tra, xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo; xử lý hành vi bị 

tố cáo có dấu hiệu của tội phạm (Từ Điều 23 đến Điều 27). Trong việc xử lý đối 

với thông tin tố cáo, Luật Tố cáo có quy định một số điểm mới: 

Một là, đối với đơn tố cáo được gửi đến nhiều nơi, (Khoản 3 Điều 24) Luật tố cáo 

quy định: trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và được 

gửi đồng thời cho nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó có cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền giải quyết hoặc trường hợp đã hướng dẫn nhưng người tố cáo 

vẫn gửi tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền giải quyết thì cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nhận được tố cáo không xử lý. Quy định này nhằm tránh 

tình trạng người tố cáo gửi đơn tố cáo tràn lan, vượt cấp, đồng thời đảm bảo tính 

hiệu quả cho các cơ quan, tổ chức trong việc xử lý đối với tố cáo không thuộc thẩm 

quyên. 

Hai là, đối với tố cáo nặc danh, mạo danh, (Điều 25) Luật Tố cáo quy định: khi 

nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người tố 

cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố 

cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo 

được phản ánh không theo hình thức quy định tại Điều 22 của Luật thì cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền không xử lý theo quy định của Luật Tố cáo. 
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Trường hợp thông tin có nội dung tố cáo có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi 

phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ 

sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tiến hành việc 

thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý. 

2.5.Về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo 

* Luật Tố cáo mới quy định trình tự, thủ tục này bắt đầu từ khâu thụ lý tố cáo. Đây 

cũng là thời điểm bắt đầu để tính thời hạn giải quyết tố cáo. Luật Tố cáo mới quy 

định 4 bước trong quy trình giải quyết tố cáo, cụ thể như sau: 

- Thụ lý tố cáo. 

- Xác minh nội dung tố cáo. 

- Kết luận nội dung tố cáo. 

- Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo. 

* Luật đã bổ sung một số quy định mới nhằm quy định chi tiết, cụ thể hơn về trình 

tự, thủ tục giải quyết tố cáo: 

- Bổ sung quy định về điều kiện thụ lý tố cáo (Khoản 1 Điều 29); 

- Sửa đổi quy định về thời hạn giải quyết tố cáo. Theo đó, thời hạn giải quyết tố cáo 

là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể 

gia hạn giải quyêt tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc 

biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 

ngày. 

- Bổ sung quy định về rút tố cáo. Theo đó, người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội 

dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết 

luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản. Luật cũng 

quy định cụ thể việc xử lý đối với các trường hợp rút tố cáo như rút toàn bộ, rút 

một phần, rút tố cáo trong trường hợp nhiều người cùng tố cáo, trong trường hợp 

người tố cáo bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu 

khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tổ cáo (Điều 33). 

-    Bổ sung quy định về tạm đình chỉ giải quyết tố cáo, đình chỉ việc giải quyết tố 

cáo. Theo đó, Luật quy định cụ thể các căn cứ đế tạm đình chỉ hoặc đình chỉ (Điều 

34). 

-    Quy định cụ thể về việc tố cáo tiếp, việc xử lý đối với tố cáo tiếp và các căn cứ 

để giải quyết lại vụ việc tố cáo (Điều 37) nhằm đảm bảo nguyên tắc mọi hành vi vi 

phạm đều được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật; tránh tình trạng bao che vi 

phạm nhưng cũng tránh tình trạng tố cáo tràn lan, vượt cấp. Bên cạnh đó, Luật quy 

định về việc giải quyết tố cáo trong trường hợp vụ việc quá thời hạn quy định mà 

không được giải quyết (Điều 38). 

2.6.Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh 

vực 

-  Thẩm quyền giải quyết tố cáo được xác định theo nguyên tắc: Tố cáo hành vi vi 

phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng 
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quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Tố cáo 

nhiều hành vi vi phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của nhiều cơ 

quan thì các cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 

phối hợp để thống nhất xác định cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết hoặc báo 

cáo cơ quan quản lý nhà nước cấp trên quyết định giao cho một cơ quan có thẩm 

quyền chủ trì giải quyết. Tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

giải quyết của nhiều cơ quan thì cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết 

(Điều 41). 

- Về trình tự, thủ tục giải quyết, về cơ bản được thực hiện như đối với giải quyết tố 

cáo hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ, trừ trường hợp tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở 

đế xử lý ngay. Đối với trường hợp này được giải quyết theo trình tự rút gọn, nhằm 

xử lý nhanh chóng và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm, phù hợp với tính chất, 

yêu cầu xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các 

lĩnh vực (Điều 42 và Điều 43). 

2.7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo 

Tổ chức thi hành kết luận nội dung tố cáo có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm 

bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác giải quyết tố cáo, bảo vệ các quyền và lợi ích 

hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, tăng cường trật tự, kỷ cương pháp luật. 

Do vậy, Luật đã bổ sung Chương V về tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, 

trong đó quy định về trách nhiệm của người giải quyết tố cáo; trách nhiệm của 

người bị tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc 

thực hiện kết luận nội dung tố cáo (từ Điều 44 đến Điều 46). 

2.8. Bảo vệ người tố cáo 

Việc bảo vệ người tố cáo nhằm bảo vệ, khuyến khích, động viên người dân dũng 

cảm đấu tranh chống lại các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật, giúp 

các cơ quan nhà nước phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi 

phạm pháp luật. Hơn nữa, bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của Nhà nước, là sự 

thế hiện cụ thể và sinh động bản chất của Nhà nước ta của nhân dân, do nhân dân, 

vì nhân dân. 

Luật Tố cáo mới đã dành một chương (Chương VI) quy định về bảo vệ người tố 

cáo. Theo đó, Luật quy định cụ thể các vấn đề cơ bản như: 

- Người được bảo vệ, bao gồm: người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, 

mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo (Điều 47). 

- Phạm vi bảo vệ, bao gồm: 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 

được bảo vệ (Điều 47). 

- Quyền và nghĩa vụ của người được bảo vệ (Điều 48). 
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- Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ: Luật giao trách nhiệm bảo vệ 

trước hết thuộc về cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Bên cạnh đó, các cơ 

quan khác, trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cũng có trách nhiệm bảo 

vệ người tố cáo và những người thân thích của họ, đó là cơ quan tiếp nhận, xác 

minh nội dung tố cáo; cơ quan Công an; cơ quan quản lý nhà nước về cán bộ, công 

chức, viên chức, lao động; Ủy ban nhân dân các cấp, Công đoàn các cấp...(Điều 

49). 

- Trình tự, thủ tục bảo vệ: Luật quy định về việc đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ; 

cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ; thay 

đổi, bổ sung việc áp dụng biện pháp bảo vệ nếu xét thấy cần thiết hoặc trên cơ sở 

đề nghị bằng văn bản của người được bảo vệ; chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo 

vệ (từ Điều 50 đến Điều 54). 

- Các biện pháp bảo vệ: Luật quy định các biện pháp cụ thể để bảo vệ bí mật thông 

tin, bảo vệ vị trí công tác, việc làm, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, 

nhân phẩm cho những người được bảo vệ (từ Điều 56 đến Điều 58). 

2.9. Trách nhiệm của cơ quan, tố chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo 

Trước hết, Luật Tố cáo quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước 

về công tác giải quyết tố cáo (Điều 59). Theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý nhà 

nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi cả nước; trực tiếp quản lý công 

tác giải quyết tố cáo của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Thanh 

tra Chính phủ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của Chính phủ. Các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác 

giải quyết tố cáo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Ngoài ra, Luật cũng 

quy định về trách nhiệm của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan khác của Nhà nước, cơ quan của tổ chức 

chính trị, tố chức chính trị - xã hội trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo 

(Điều 60). 

2.10. Quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm 

Luật quy định những vấn đề chung về khen thưởng và xử lý vi phạm. Theo đó, 

người tố cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật thì được 

khen thưởng theo quy định của pháp luật (Điều 62). Luật cũng quy định về xử lý 

hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo của các chủ thể, bao gồm người giải quyết tố 

cáo, người có trách nhiệm chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, 

của người tố cáo và những người khác có liên quan (từ Điều 63 đến Điều 65). 

2.11. Những vấn đề khác 

Ngoài những nội dung chính nêu trên, Luật tố cáo năm 2018 còn quy định về 

nguyên tắc giải quyết tố cáo, áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo, các 

hành vi bị nghiêm cấm và điều khoản thi hành. 

http://mt.gov.vn/Images/editor/files/Toan/2018/Luat%20TC.pdf

