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VẤN ĐỀ VÀ CHÍNH SÁCH

Nâng cao vai trò của cơ quan thanh tra trong quản lý nhà nước

Một số vấn đề đặt ra khi sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010

Vai trò của thanh tra trong cơ chế kiểm soát việc thực hiện 

quyền hành pháp và phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam 

hiện nay

Giải pháp hoàn thiện xử lý trùng lặp về phạm vi thanh tra và 

kiểm toán nhà nước

Bàn về khuôn khổ pháp lý về thanh tra hành chính và thanh 

tra chuyên ngành

Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra – Quy định và những 

vấn đề đặt ra

Tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành – Những vấn đề 

đặt ra

Quy định về các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính trong 

Luật Thanh tra năm 2010 – Một số bất cập, hạn chế và kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung

Hạn chế, bất cập trong quy định về xây dựng, thực hiện kết 

luận thanh tra và một số kiến nghị

Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu 

lực thi hành công tác thanh tra trong bối cảnh chuyển đổi số

KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI

Tổ chức và hoạt động thanh tra nhà nước ở Liên bang Nga và 

một số khuyến nghị cho Việt Nam

Đổi mới tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành ở một số 

quốc gia và kinh nghiệm đối với Việt Nam

THÔNG TIN ĐỊNH LƯỢNG

Một số thông tin, số liệu về ngành thanh tra Việt Nam trong 

giai đoạn 2016-2021

GIỚI THIỆU SÁCH

Giới thiệu  cuốn sách: Phòng, chống tham nhũng trong hoạt 

động thanh tra ở Việt Nam

TÀI LIỆU SỐ

Giới thiệu Bộ sưu tập tài liệu số về hoạt động thanh tra của 

Thư viện Quốc hội
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NÂNG CAO VAI TRÒ
 

1. Vị trí, vai trò của hoạt động 
thanh tra và của cơ quan thanh tra 
trong quản lý nhà nước 

 TS. Đinh Văn Minh1
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2. Một số bất cập trong việc thể 
hiện vai trò của cơ quan thanh tra 
trong quản lý nhà nước
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3. Đề xuất các sửa đổi Luật Thanh 
tra nhằm nâng cao vai trò của 
cơ quan thanh tra trong quản lý 
nhà nước

 

 

 

(1)
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1. Một số bất cập, hạn chế 
trong quy định của pháp 
luật hiện hành về thanh tra

 RA

 TS. Bùi Thị Thanh Thúy1
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2. Một số kiến nghị, đề xuất
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1. Vai trò của thanh tra trong cơ 
chế kiểm soát việc thực hiện quyền 
hành pháp ở Việt Nam hiện nay

C

VAI TRÒ CỦA THANH TRA 
TRONG CƠ CHẾ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN 

QUYỀN HÀNH PHÁP VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 PGS.TS Vũ Công Giao1

 TS. Đinh Thị Hương Giang2 
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2. Vai trò của thanh tra trong cơ 
chế phòng, chống tham nhũng ở 
Việt Nam hiện nay
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3. Kết luận và đề xuất





1. Khái quát về chức năng, phạm 
vi của thanh tra và kiểm toán 
nhà nước

 

  TS. Nguyễn Thị Thiện Trí1



2

3

  



2. Thực trạng trùng lắp giữa hoạt 
động thanh tra với Kiểm toán 
nhà nước 

 



“

1

3. Giải pháp xử lý trùng lặp về 
phạm vi thanh tra và phạm vi 
Kiểm toán nhà nước  





1. Khuôn khổ pháp lý về 
thanh tra hành chính và 
thanh tra chuyên ngành

                                          

                TS. Trần Thị Hải Yến 1 



2. Một số vướng mắc trong tổ chức 
và hoạt động của thanh tra hành 
chính và thanh tra chuyên ngành 





3. Một số đề xuất, kiến nghị sửa 
đổi, bổ sung Luật Thanh tra năm 
2010 về thanh tra hành chính và 
thanh tra chuyên ngành 



31

1. Khái quát về giám sát hoạt động 
của Đoàn thanh tra

TS. Trần Văn Long 1



2. Quy định pháp luật hiện hành 
về giám sát hoạt động của Đoàn 
thanh tra
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3. Một số đề xuất, kiến nghị
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      TS. Lê Tiến Hào 1

P
1. Thực trạng về tổ chức và hoạt 
động thanh tra chuyên ngành
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2. Một số kiến nghị, đề xuất
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   Ths. Nguyễn Phước Thọ1

1. Khái quát chung về cơ quan 
thanh tra theo cấp hành chính



2. Một số bất cập, hạn chế trong tổ 
chức và hoạt động của các cơ quan 
thanh tra theo cấp hành chính



43
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3. Một số đề xuất, kiến nghị
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 TS. Nguyễn Tuấn Khanh1

1. Hạn chế, bất cập trong quy định 
của pháp luật về xây dựng và thực 
hiện KLTT
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2. Một số kiến nghị hoàn thiện 
pháp luật về xây dựng và thực 
hiện KLTT
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 TS. Nguyễn Huy Hoàng1

1. Công tác thanh tra trong bối 
cảnh chuyển đổi số quốc gia của 
Việt Nam
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2. Một số đề xuất, kiến nghị nhằm 
nâng cao hiệu quả, hiệu lực thi 
hành công tác thanh tra trong bối 
cảnh chuyển đổi số 
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1. Khái quát về pháp luật và nguyên 
tắc tổ chức, hoạt động thanh tra Nhà 
nước ở Liên bang Nga 

 TS. Lưu Hoài Bảo1
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2. Tổ chức, hoạt động thanh tra 
Nhà nước ở Liên bang Nga 
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3. Một số kinh nghiệm cho tổ chức, 
hoạt động thanh tra ở Việt Nam
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1. Đổi mới tổ chức, hoạt động 
thanh tra chuyên ngành ở một số 
quốc gia 

 TS. Đinh Lương Minh Anh1
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67

2. Một số kinh nghiệm đối với 
Việt Nam



68

I. Hoạt động ngành thanh tra ở 
Việt Nam giai đoạn 2016-2021

 Chu Quang Lưu1



69

 

II. Về phát hiện và xử lý vi phạm 
về kinh tế qua công tác thanh tra

3

4 
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III. Việc Ban hành Quyết định và 
xử phạt vi phạm hành chính qua 
công tác thanh tra

IV. Kết quả công tác tiếp công dân, 
xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, 
tố cáo1 



T

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA Ở VIỆT NAM 

 Vũ Thị Vân1
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Sách hiện có tại Thư viện Quốc hội, Số 1 Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội.
Để đọc, mượn ấn phẩm này, Quý đại biểu có thể truy cập thư viện truyền thống của  
Thư viện Quốc hội theo địa chỉ: https://thuvientruyenthong.quochoi.vn.
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T

1. Pháp luật về thanh tra Việt Nam

I
 Trịnh Đức Hiếu1
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2. Một số nội dung về hoạt động 
thanh tra
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Để tham khảo đầy đủ và chi tiết, Quý đại biểu có thể truy cập Bộ sưu tập số về Hành chính 
tại phần mềm Thư viện số theo địa chỉ: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41476 
hoặc phần mềm Mượn - Trả tài liệu số theo địa chỉ: https://muontailieuso.quochoi.vn/.
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CÁC TRANG THÔNG TIN VÀ CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN CỦA THƯ VIỆN QUỐC HỘI
•        Thông tin điện tử: http://thuvien.quochoi.vn
•        Thư viện truyền thống: http://thuvientruyenthong.quochoi.vn
•        Thư viện số: http://thuvienso.quochoi.vn
•        Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật: http://duthaoonline.quochoi.vn
•        Mượn trả tài liệu số: http://muontailieuso.quochoi.vn
•        Cung cấp thông tin trực tuyến: http://hht.quochoi.vn
         (Dành riêng cho đại biểu Quốc hội)
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