
“Mác Đảng viên” và lạm quyền (*) 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là 

chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong 

của giai cấp công nhân, nhân dân lao 

động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn 

đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt 

lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công 

nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích 

cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương 

lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị 

quyết của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành 

mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; 

phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ 

gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.  

(Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam) 

Số lượng Đảng viên Đảng cộng sản 

Việt Nam tính đến kỳ đại hội XIII (năm 

2021) ước tính là khoảng 5,3 triệu đảng 

viên. Qua quá trình phát triển của lịch sử, 

số lượng đảng viên không ngừng gia tăng, 

trong lịch sử, nhiều đảng viên đã có đóng 

góp, hi sinh cho sự nghiệp cách mạng Việt 

Nam và để lại nhiều tấm gương tốt thể hiện 

tinh thần tiên phong và tính gương mẫu. 

Nhiều lãnh tụ, lãnh đạo tiêu biểu của Việt 

Nam là đảng viên đảng cộng sản. Tuy 

nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tình trạng cán 

bộ đảng viên giữ các chức vụ trong bộ máy 

Nhà nước, công ty quốc doanh có những 

hành vi tham nhũng, xa hoa, lãng phí và 

nhiều đảng viên có biểu hiện suy thoái đạo 

đức, lối sống đã là vấn đề trở nên mang 

tính phổ cập trong giai đoạn hiện nay. 

Bức tranh hiện trạng 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các 

cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố mới 

1.850 vụ án/3.294 bị can về các tội tham 

nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 144 

vụ án/384 bị can về các tội tham nhũng. 

Các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo 

dõi, chỉ đạo, từ sau Phiên họp thứ 19 của 

Ban Chỉ đạo đến nay, đã khởi tố mới 7 vụ 

án /35 bị can, khởi tố thêm 55 bị can trong 

10 vụ án; phục hồi điều tra 1 vụ án/7 bị 

can; kết thúc điều tra 12 vụ án/111 bị can, 

kết thúc điều tra bổ sung 2 vụ án/23 bị can; 

truy tố 11 vụ án/112 bị can; xét xử sơ thẩm 

13 vụ án/82 bị cáo, xét xử phúc thẩm 6  vụ 

án/20 bị cáo. Nhiều địa phương đã khởi tố 

mới nhiều nhiều vụ án tham nhũng, kinh 

tế như: Khánh Hòa 7 vụ/8 bị can; Thanh 

Hóa 7 vụ/16 bị can; Bắc Ninh 6 vụ/22 bị 

can; Nam Định 5 vụ/10 bị can; Phú Thọ 4 

vụ/10 bị can; Thái Nguyên 4 vụ/6 bị can; 

Quảng Nam 4 vụ/7 bị can; Nghệ an 3 vụ/8 

bị can; Hà Tĩnh 3 vụ/7 bị can; Tây Ninh 3 

vụ/7 bị can,...  

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, Ủy 

ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 

đối với trên 70 tổ chức đảng, trên 8.000 

đảng viên vi phạm (chiếm khoảng 0,15%), 

trong đó có gần 180 đảng viên bị kỷ luật 

do tham nhũng, cố ý làm trái và hơn 20 

đảng viên bị kỷ luật do vi phạm về kê khai 

tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương đã thành lập 14 đoàn kiểm tra, trong 

đó có 10 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi 

phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên 

liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện 

Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Qua kiểm 

tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiến 

nghị xử lý kỷ luật một tổ chức đảng trực 

thuộc Trung ương, 7 cán bộ diện Trung 

ương quản lý và nhiều cán bộ, lãnh đạo các 

doanh nghiệp Nhà nước có sai phạm. 

 

 

Những năm gần đây, các nỗ lực 

phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam đã 

có bước chuyển biến mới. Khung khổ 

   



pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã 

được hoàn thiện hơn nhờ việc sửa đổi và 

bổ sung một số luật và văn bản dưới luật 

như Công ước Liên hợp quốc về phòng, 

chống tham nhũng (UNCAC), Chỉ thị số 

27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính 

trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bảo vệ người phát hiện, 

tố giác, người đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng 

về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có 

hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc; Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày10/07/2019 của Thủ 

tướng Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”; Luật 

Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành luật 

phòng, chống tham nhũng; Bộ luật Hình 

sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Trong bộ Luật này có cả một chương 

(Chương XXIII) quy định một số tội phạm 

về tham nhũng.  

Chỉ số tham nhũng của Việt Nam 

(điểm càng nhỏ tham nhũng càng cao) 

Năm Chỉ số Hạng 

2012 31 123/176 

2013 31 116/176 

2014 31 119/175 

2015 31 112/168 

2016 33 113/176 

2017 35 107/180 

2018 33 117/180 

2019 37 96/180 

2020 36 104/180 

Nguyên nhân 

Về nguyên nhân chủ quan: 

Thứ nhất, nguyên nhân và động cơ 

chủ yếu của tham nhũng là lòng tham của 

con người. Vì lợi ích cá nhân, người ta có 

thể làm tất cả, bất chấp mọi thủ đoạn, mọi 

hậu quả để đạt được dù hành vi đó là vi 

phạm đạo đức, pháp luật, hay vi phạm 

nghiêm trọng kỷ luật đảng. 

 

 

Thứ hai là do lối sống hưởng thụ 

len lỏi vào các cơ quan công quyền thể 

hiện ở sự quan liêu và suy đồi của không 

ít đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức 

Nhà nước; cống hiến thì ít mà muốn hưởng 

thụ thì nhiều, nên sách nhiễu, làm khó để 

vòi vĩnh, “gợi ý”, “lót đường”, “rải thảm”. 

 

 

Thứ ba là do “Công tác cán bộ nói 

chung và việc quản lý, giáo dục cán bộ, 

đảng viên, công chức nói riêng còn yếu 

kém. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 

viên, công chức suy thoái về tư tưởng 

chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. 

Không ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt các 

cấp, các ngành, kể cả cán bộ lãnh đạo cao 

cấp, còn thiếu gương mẫu trong việc giữ 

gìn phẩm chất đạo đức; chưa đi đầu trong 

cuộc sống đấu tranh chống tham nhũng, 

lãng phí và thực hành tiết kiệm” theo Nghị 

   



quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khoá X nhận định.  

Thứ tư là do một số cán bộ, đảng 

viên khi có quyền lực đã đem địa vị, quyền 

hành ra để “mặc cả” và cho rằng “muốn ăn 

chân giò phải thò chai rượu” bởi họ nắm 

được tâm lý, các “truyền thống văn hóa” 

của một bộ phận người dân còn yếu kém 

với một số quan niệm như là “dầu bôi trơn 

bánh xe”, “đồng tiền đi trước là đồng tiền 

khôn”, “đầu tư vào tương lai”,… Vô hình 

trung điều này tạo nên một cách suy nghĩ, 

một thói quen xấu trong cả cán bộ công 

chức và cả những người muốn dùng tiền 

để giải quyết công việc, dần dần hình 

thành nên “văn hóa phong bì”. 

 

 

Thứ năm đó là tư duy chính trị của 

một bộ phận cán bộ, đảng viên còn phảng 

phất tư duy “truyền thống”, phong kiến, 

manh mún, chắp vá, thiếu tính hệ thống 

dẫn đến thiếu mạnh dạn và quyết tâm trong 

việc thực hiện đường lối đổi mới, đặc biệt 

là đổi mới tư duy chính trị.  

Về nguyên nhân khách quan: 

Thứ nhất là việc xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chưa 

triệt để, không theo kịp được trình độ phát 

triển của hoạt động thực tiễn. Trong quá 

trình lãnh đạo của Đảng và quản lý của 

Nhà nước, để xây dựng, phát triển và bình 

ổn trật tự xã hội còn nghiêng về “đức trị”, 

“nhân trị” mà chưa nghiêng về “pháp trị”. 

Chính sách thưởng phạt chưa đủ sức răn 

đe người phạm tội và khuyến khích người 

lập công, tố giác tội phạm. 

 

Thứ hai là do hệ thống pháp luật, 

chính sách ở nước ta thiếu đồng bộ, chưa 

thỏa đáng và nhất quán; trong xử lý, chế 

tài chưa nghiêm minh, pháp luật còn nhiều 

kẽ hở, cơ chế quản lý còn nhiều yếu kém. 

Pháp luật là công cụ mạnh nhất để ngăn 

chặn, chế tài và xử lý tham nhũng nhưng 

pháp luật lại chưa nghiêm, lỏng lẻo tạo 

điều kiện, cơ hội cho tham nhũng phát 

triển. 

Thứ ba là do những bất cập trong 

triết lý về giáo dục, giáo dục đạo đức cán 

bộ, đảng viên trong giai đoạn phát triển 

kinh tế thị trường chưa được chú trọng 

đúng mức. Hơn nữa, việc đưa những 

người thiếu năng lực và thiếu phẩm chất 

đạo đức vào làm cho các cơ quan Nhà 

nước do “quan hệ”, nể nang,... làm suy 

thoái hệ thống chính trị và làm cho tình 

trạng tham nhũng ngày càng phát triển 

nhanh chóng. 

Thứ tư là do sự quản lý, thanh tra, 

kiểm tra lỏng lẻo, yếu kém của Nhà nước; 

xử lý qua loa, chỉ mang tính “hình thức” 

như cảnh cáo, phê bình, khai trừ khỏi đảng 

hoặc chủ trương “đại sự hóa tiểu sự, tiểu 

sự hóa vô sự” nên chưa mang tính răn đe.  

Thứ năm là do mặt trái của nền 

kinh tế thị trường và sự phân cực giữa các 

tầng lớp giai cấp trong xã hội ngày càng 

sâu sắc làm cho các giá trị đạo đức bị đảo 

lộn. Đồng tiền đang lên ngôi trong nền 

kinh tế thị trường hiện nay. Khi đồng tiền 

được xem là “thước đo của vạn vật” thì các 

giá trị đạo đức, nhân phẩm sẽ đứng trước 

bên bờ vực. Việc chạy theo sức mạnh của 

đồng tiền làm cho một bộ phận không nhỏ 

cán bộ, đảng viên đi ngược lại truyền 

thống văn hóa của dân tộc.  

   

   



 

Qua những phân tích trên đây 

chúng ta thấy rằng nguyên nhân của tham 

nhũng là sự tổng hợp, hội tụ nhiều nguyên 

nhân, điều kiện  cả chủ quan lẫn khách 

quan, cả con người lẫn cơ chế của Nhà 

nước ta. Tham nhũng là một trong những 

nguy cơ làm cản trở công cuộc đổi mới. 

Cùng với lãng phí, tham nhũng đang diễn 

ra trầm trọng, kéo dài, gây bất bình trong 

quần chúng nhân dân, xâm hại đến công lý 

và công bằng xã hội, gây thiệt hại lớn về 

tài sản Nhà nước và của nhân dân. 

Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều 

chủ trương, biện pháp phòng, chống tham 

nhũng nhưng vẫn chưa hiệu quả. Do đó 

cần phải có nhận thức toàn diện hơn về bản 

chất và nguyên nhân của tham nhũng để 

có giải pháp hữu hiệu. Muốn triệt phá 

tham nhũng, chúng ta cần loại trừ hết các 

nguyên nhân và điều kiện phát sinh tham 

nhũng. Các biện pháp phòng và chống 

cũng phải mang tính hệ thống, toàn diện. 

Giải pháp 

Đối với Đảng và Nhà nước  

1. Phát huy tối đa hiệu quả của Luật 

Phòng, chống tham nhũng 2018. Luôn 

điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hằng năm. 

2. Xiết chặt khâu bổ nhiệm cán bộ, công 

chức, đảng viên vào các vị trí lãnh đạo. 

Cấp trên phải luôn luôn quản lí, thanh tra, 

kiểm tra thường xuyên, phản ánh đúng 

thực chất các hoạt động lãnh đạo của cấp 

dưới và xử lí nghiêm và điều chỉnh kịp 

thời. Cấp trên làm gương cho cấp dưới. Để 

từ đó loại bỏ những cá nhân suy thoái đạo 

đức ra khỏi bộ máy tổ chức. 

3. Tăng cường, phát huy tối đa vai trò, 

nhiệm vụ của các cá nhân, tổ chức thanh 

tra như Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng 

chống tham nhũng, Ban thanh tra nhân dân 

ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập, doanh nghiệp Nhà nước. Thường 

xuyên thanh tra toàn diện, từ trung ương 

đến địa phương, trên mọi lĩnh vực. 

4. Khuyến khích trao quyền cho người 

dân, các tổ chức xã hội và cơ quan truyền 

thông (kể cả truyền thông xã hội) bằng 

cách tạo điều kiện thuận lợi cho họ tham 

gia vào phòng, chống tham nhũng và có 

hình thức khen thưởng động viên. Phát 

huy vai trò giám sát của nhân dân.  

5. Ứng dụng mạnh mẽ việc sử dụng công 

nghệ thông tin, phát huy tối đa tiềm lực 

của Cách mạng công nghiệp 4.0. 

6. Các cơ quan, tổ chức Nhà nước cần xây 

dựng bộ quy tắc ứng xử và cơ chế kiểm 

soát nội bộ để ngăn ngừa các hành vi tham 

nhũng. 

7. Nâng cao dân trí, giáo dục một cách 

thực chất bằng cách tổ chức, xây dựng các 

đề cương tuyên truyền phòng, chống tham 

nhũng cho người dân, cán bộ, công chức, 

đảng viên. Kiên quyết chấm dứt việc đưa 

và nhận hối lộ. 

8. Kiềm chế mặt trái của nền kinh tế thị 

trường, tăng cường định hướng xã hội chủ 

nghĩa, tăng cường cổ phần hóa, phát triển 

kinh tế xã hội đồng bộ, giảm sự phân hóa 

giàu nghèo, hạn chế sự độc quyền. Đồng 

thời tăng lương, tăng phúc lợi, tạo sự công 

bằng, xứng đáng cho các công chức, viên 

chức.  

Đối với cán bộ, công chức, đảng viên 

1. Luôn học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt đường 

lối, chính sách, chủ trương của Đảng và 

Nhà nước, bản thân luôn phải “cần, kiệm, 



liêm, minh”, “chí công vô tư”, nhất là đảng 

viên là cán bộ, công chức cần hiểu rõ về 

mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết phải đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực để thực sự phát huy vai trò, trách 

nhiệm của mình trong cuộc đấu tranh này. 

Thực hiện đúng Luật Phòng, chống tham 

nhũng 2018. 

2. Nêu cao tinh thần tự giác, “phê bình”, 

“tự phê bình” trong công tác phòng, chống 

tham nhũng. 

3. Phát huy tối đa nhiệm vụ của bản thân 

trong công tác được giao, cấp trên luôn 

gương mẫu, đi đầu trong công tác phòng, 

chống tham nhũng cho cấp dưới.  

4. Nêu cao trách nhiệm trong việc động 

viên gia đình, người thân tích cực tham gia 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí tiêu cực. 

Việc phòng chống tham nhũng 

cũng cần có sự hợp tác và hỗ trợ kinh 

nghiệm từ các nước trên thế giới. Đồng 

thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền trong 

nhân dân về ý thức phòng, chống tham 

nhũng, yêu cầu cả hệ thống chính trị và 

quần chúng nhân dân cùng chung tay trong 

công cuộc phòng, chống tham nhũng, 

mạnh dạn tố cáo, đóng góp ý kiến, thay đổi 

tâm lý không tốt đã ăn sâu vào không ít 

tầng lớp trong xã hội./. 

(*) Bài viết không có ý phê phán tất cả 

đảng viên. 

Tài liệu tham khảo: 

http://mattran.org.vn/tin-tuc/tiep-tuc-mo-

rong-dieu-tra-xu-ly-nghiem-sai-pham-

trong-cac-vu-an-trong-diem-39097.html 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tham_nh%

C5%A9ng_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%B

B%87t_Nam  
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0358504372. 
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