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Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
việc thực hiện kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết 
luận thanh tra. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với: 

1. Cơ quan quản lý nhà nước; thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; 

2. Cơ quan thanh tra nhà nước; thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước; cơ 
quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; thủ trưởng cơ quan 
được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; 

3. Đối tượng thanh tra; người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối 
tượng thanh tra; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kết luận 
thanh tra. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra 

1. Kết luận thanh tra phải được đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh. 

2. Các sai phạm được xác định cụ thể, rõ ràng trong kết luận thanh tra phải 
được xử lý nhanh chóng, nghiêm minh; kiến nghị, yêu cầu trong kết luận thanh tra 
phải được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. 

3. Kết luận thanh tra phải được cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền 
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. 

4. Nội dung đang được thanh tra lại, nội dung kết luận thanh tra xin ý kiến 
chỉ đạo mà chưa có ý kiến chỉ đạo xử lý của người có thẩm quyền thì chưa bắt 
buộc phải thực hiện. 

Chương II 



TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  
TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA 

Mục 1 
TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ  

NHÀ NƯỚC CÙNG CẤP VỚI CƠ QUAN BAN HÀNH  
KẾT LUẬN THANH TRA 

Điều 4. Chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra 

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra 
có trách nhiệm ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra khi có 
một trong các trường hợp sau: 

a) Kết luận thanh tra có nội dung xin ý kiến chỉ đạo thực hiện; 

b) Nội dung kết luận thanh tra có yếu tố nước ngoài; 

c) Nội dung kiến nghị xử lý trong kết luận thanh tra phù hợp với quy định của 
pháp luật nhưng thiếu tính khả thi; 

d) Kết luận thanh tra mà thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với 
cơ quan ban hành kết luận thanh tra cần có văn bản chỉ đạo thực hiện. 

2. Văn bản chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra phải thể hiện rõ ý kiến về 
kiến nghị trong kết luận thanh tra; về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội 
phạm sang cơ quan điều tra; xác định rõ trách nhiệm, thời gian triển khai và thời 
hạn báo cáo kết quả thực hiện của đối tượng thanh tra, cơ quan ban hành kết luận 
thanh tra, cơ quan quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan trong việc thực hiện kết luận thanh tra. 

3. Nội dung chỉ đạo hoặc yêu cầu, kiến nghị việc thực hiện kết luận thanh tra 
của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận 
thanh tra được ban hành trong một văn bản hoặc từng văn bản riêng biệt. 

4. Văn bản chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý, văn 
bản yêu cầu, kiến nghị về thanh tra được quy định tại Điều này và Điều 5, Điều 6 
và Điều 7 của Nghị định này phải được gửi cho cơ quan ban hành kết luận thanh 
tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện. 

Điều 5. Xử lý sai phạm về hành chính, kinh tế 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra 
có trách nhiệm: 

a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý đình chỉ, 
chấm dứt hành vi vi phạm, thu hồi tiền, quyền sử dụng đất, tài sản khác bị chiếm 
đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra; 

b) Trong phạm vi thẩm quyền của mình, tiến hành thủ tục xử phạt vi phạm 
hành chính; quyết định thu hồi tiền, quyền sử dụng đất, tài sản khác bị chiếm đoạt, 
sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra; áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực 



quản lý nhà nước; áp dụng các biện pháp quản lý khác theo quy định của pháp 
luật; 

c) Kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; kiến nghị cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối 
với các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. 

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi tiền, 
quyền sử dụng đất, tài sản khác, khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm pháp 
luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật có liên quan. 

3. Chậm nhất là 02 ngày kể từ ngày ban hành, văn bản xử lý các sai phạm về 
hành chính, kinh tế được quy định tại Khoản 1 Điều này phải được gửi cho đối 
tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan ban hành kết 
luận thanh tra. 

Điều 6. Xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm 

1. Căn cứ phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra 
có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá 
nhân có hành vi vi phạm; 

b) Tiến hành thủ tục xử lý kỷ luật, ban hành quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, 
công chức, viên chức, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý 
trực tiếp; 

c) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý xử lý kỷ luật 
cán bộ, công chức, viên chức, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc 
thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó; 

d) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, 
công chức, viên chức, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc quyền quản 
lý của cơ quan, tổ chức đó. 

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, 
xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của pháp 
luật về cán bộ, công chức, viên chức, pháp luật về lao động và pháp luật có liên 
quan. 

Điều 7. Khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, hoàn thiện chính sách, 
pháp luật 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra 
có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý áp dụng biện pháp 
cần thiết để kịp thời khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, đình chỉ, chấm dứt 
hành vi vi phạm, hủy bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản có nội dung trái 
pháp luật, hoàn thiện chính sách, pháp luật; 



b) Trong phạm vi trách nhiệm của mình, kịp thời áp dụng các biện pháp để 
khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý; hủy bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn 
bản có nội dung trái pháp luật, hoàn thiện chính sách, pháp luật; 

c) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp 
để khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm, 
ban hành hoặc hủy bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản có nội dung trái pháp 
luật, hoàn thiện chính sách, pháp luật. 

2. Trình tự, thủ tục đình chỉ, hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật, văn bản mang tính chất chỉ đạo, điều hành nhưng có nội 
dung trái pháp luật thực hiện theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật và văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Mục 2 
TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH  

KẾT LUẬN THANH TRA 

Điều 8. Quyết định, yêu cầu, kiến nghị thực hiện kết luận thanh tra 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra hoặc kể từ 
ngày nhận được văn bản chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra, thủ trưởng cơ 
quan ban hành kết luận thanh tra có trách nhiệm: 

a) Trong phạm vi thẩm quyền của mình, tiến hành thủ tục xử phạt vi phạm 
hành chính; quyết định thu hồi tiền, quyền sử dụng đất, tài sản khác bị chiếm đoạt, 
sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra; áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật; xem xét xử lý kỷ 
luật cán bộ, công chức, viên chức, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc thẩm 
quyền quản lý của mình; áp dụng các biện pháp quản lý khác theo quy định của 
pháp luật; 

b) Yêu cầu đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan: Chấm 
dứt hành vi vi phạm; thu hồi tiền, quyền sử dụng đất, tài sản khác bị chiếm đoạt, 
sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra; xử phạt vi 
phạm hành chính theo thẩm quyền; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có 
thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, xử lý người có hành vi vi 
phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp để khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản 
lý, chấm dứt hành vi vi phạm; hủy bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản có 
nội dung trái pháp luật, hoàn thiện chính sách, pháp luật; 

c) Chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra có thẩm 
quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi tiền, 
quyền sử dụng đất, tài sản khác, khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm pháp 
luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật có liên quan. 

Điều 9. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra 



Thủ trưởng cơ quan ban hành kết luận thanh tra có trách nhiệm tổ chức việc 
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan trong việc thực hiện kết luận thanh tra. 

Hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra thực 
hiện theo quy định tại Chương III của Nghị định này. 

Mục 3 
TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TƯỢNG THANH TRA VÀ CƠ QUAN,  

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

Điều 10. Tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, 
kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra 

1. Sau khi nhận được kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, 
quyết định xử lý về thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan có trách nhiệm: 

a) Thực hiện và tổ chức thực hiện kịp thời, đúng thời hạn và đầy đủ các nghĩa 
vụ đã được xác định rõ tại kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, 
quyết định xử lý về thanh tra; 

b) Trường hợp kết luận thanh tra có nhiều nội dung, liên quan đến trách 
nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân thì đối tượng thanh tra là cơ quan, tổ 
chức phải lập Kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra. 

Kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, lộ 
trình, thời gian, phương pháp thực hiện các nội dung trong kết luận thanh tra, văn 
bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, phân công rõ trách 
nhiệm thực hiện của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra phải được gửi đến cơ quan ban hành 
kết luận thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra, người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 
trách nhiệm: 

a) Kịp thời chỉ đạo, phân công cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách 
nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Đôn đốc đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện kết luận thanh tra, 
văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; 

c) Bảo đảm điều kiện, thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền để đơn vị, cá 
nhân thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ, kịp thời kết luận thanh 
tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; 

d) Tiến hành kiểm tra, thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc 
quyền quản lý theo kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết 
định xử lý về thanh tra; 

đ) Xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm 
trong việc thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết 
định xử lý về thanh tra. 



Điều 11. Thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến 
nghị, quyết định xử lý sai phạm về hành chính, kinh tế 

Căn cứ kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử 
lý sai phạm về hành chính, kinh tế, trong phạm vi trách nhiệm của mình, người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan phải: 

1. Tuân thủ đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn các quyết định xử lý sai phạm về 
hành chính, kinh tế; đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm; hoàn trả tiền, quyền sử 
dụng đất, tài sản khác đã chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc làm thất thoát do 
hành vi trái pháp luật gây ra. 

2. Kịp thời tiến hành thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, kinh tế; áp dụng 
biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm pháp luật; yêu cầu cơ quan, 
tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm; hoàn trả 
tiền, quyền sử dụng đất, tài sản khác đã chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc làm 
thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu 
quả đối với hành vi vi phạm pháp luật. 

3. Áp dụng các biện pháp quản lý theo thẩm quyền để thực hiện kết luận 
thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. 

4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi tiền, 
quyền sử dụng đất, tài sản khác, khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm pháp 
luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật có liên quan. 

Điều 12. Thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến 
nghị xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm 

1. Căn cứ kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị về xử lý cán 
bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm, trong phạm vi trách nhiệm 
của mình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan phải: 

a) Tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý trách 
nhiệm đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm; 

b) Ban hành quyết định xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý 
kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền 
xử lý người có hành vi vi phạm; 

c) Yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý xử 
lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật 
thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. 

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, 
xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của pháp 
luật về cán bộ, công chức, viên chức; pháp luật về lao động và pháp luật có liên 
quan. 



Điều 13. Thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến 
nghị khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, hoàn thiện chính sách, pháp 
luật 

1. Căn cứ kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị khắc phục 
sơ hở, yếu kém trong quản lý, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trong phạm vi 
trách nhiệm của mình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải: 

a) Kịp thời áp dụng các biện pháp để khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản 
lý, chấm dứt hành vi vi phạm; hủy bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản có 
nội dung trái pháp luật; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật; 

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý áp dụng biện pháp 
cần thiết để kịp thời khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, đình chỉ, chấm dứt 
hành vi vi phạm; hủy bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản có nội dung trái 
pháp luật, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật. 

2. Trình tự, thủ tục đình chỉ, hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật, văn bản mang tính chất chỉ đạo, điều hành nhưng có nội 
dung trái pháp luật thực hiện theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật và văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Điều 14. Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra 

1. Đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm 
báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, 
quyết định xử lý về thanh tra khi nhận được yêu cầu của cơ quan ban hành kết 
luận thanh tra, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban 
hành kết luận thanh tra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối 
tượng thanh tra. 

2. Nội dung báo cáo của đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan gồm: 

a) Việc thực hiện và tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, 
yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; 

b) Tiến độ, kết quả thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, 
kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, những nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn 
thành; 

c) Khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định 
xử lý về thanh tra và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; 

d) Hành vi vi phạm pháp luật và việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kết luận thanh tra, văn 
bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. 

Mục 4 
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN,  

TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐỐI TƯỢNG THANH TRA 

Điều 15. Thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra 



Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra hoặc văn bản 
chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, căn cứ nội dung kết luận 
thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý 
trực tiếp đối tượng thanh tra có trách nhiệm: 

1. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn yêu cầu, kiến nghị, quyết định 
xử lý về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. 

2. Kịp thời chỉ đạo đối tượng thanh tra tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, 
văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. 

3. Áp dụng biện pháp theo thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của 
đối tượng thanh tra trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, 
yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. 

4. Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của đối tượng thanh tra. 

Điều 16. Xử lý hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra 

1. Căn cứ nội dung kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, 
quyết định xử lý về thanh tra, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra có trách nhiệm: 

a) Kịp thời xử lý sai phạm về hành chính, kinh tế; 

b) Tiến hành thủ tục xử lý kỷ luật, ban hành quyết định xử lý kỷ luật hoặc đề 
nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; xử lý 
hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý người có hành vi vi phạm; 

c) Áp dụng biện pháp buộc đối tượng thanh tra khắc phục sơ hở, yếu kém 
trong quản lý, chấm dứt hành vi vi phạm; hủy bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành 
văn bản có nội dung trái pháp luật; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp 
luật; 

d) Xử lý hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra trong việc thực hiện kết 
luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. 

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 1 
Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý 
kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, pháp luật về ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật và pháp luật khác có liên quan. 

Chương III 
THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN  

KẾT LUẬN THANH TRA 

Điều 17. Nguyên tắc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

Hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra phải 
được tiến hành thường xuyên, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch và tuân 
thủ các quy định của pháp luật; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của 
đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; được tiến hành đối với từng vụ việc hoặc 
đồng thời nhiều vụ việc tùy theo mức độ phức tạp của vụ việc được theo dõi, đôn 
đốc, kiểm tra. 



Điều 18. Trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

1. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành kết 
luận thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý kịp 
thời kết quả theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trong 
phạm vi quyền hạn do pháp luật quy định. 

2. Thủ trưởng cơ quan ban hành kết luận thanh tra có trách nhiệm tổ chức 
việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và xử lý kịp thời 
kết quả theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trong phạm vi 
quyền hạn do pháp luật quy định. 

Điều 19. Trách nhiệm của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được 
giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 

1. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 
hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của mình, của Thủ tướng 
Chính phủ. 

2. Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra huyện có trách 
nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử 
lý về thanh tra của mình, của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. 

3. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có trách 
nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử 
lý về thanh tra của mình. 

4. Cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh 
tra chuyên ngành tiến hành kiểm tra trực tiếp việc thực hiện kết luận thanh tra, 
quyết định xử lý về thanh tra của đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan. 

Điều 20. Đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

Đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra là đối 
tượng thanh tra, cơ quan quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức và 
cá nhân có trách nhiệm hoặc có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra. 

Điều 21. Nội dung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

1. Nội dung theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra gồm: 

a) Quá trình tổ chức chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ 
đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của thủ trưởng cơ quan quản 
lý nhà nước hoặc thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra 
chuyên ngành; 

b) Tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung trong kết luận thanh tra, văn bản 
chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của đối tượng theo dõi, 
đôn đốc, kiểm tra; 

c) Nắm bắt khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh 
tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. 

2. Nội dung đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra gồm: 

a) Các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều này; 



b) Nhắc nhở việc thực hiện nội dung được ghi trong kết luận thanh tra, văn 
bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra nhưng chưa được 
thực hiện; 

c) Yêu cầu báo cáo giải trình nguyên nhân chưa hoàn thành việc thực hiện kết 
luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; 

d) Áp dụng biện pháp để kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến 
nghị, quyết định xử lý về thanh tra được thực hiện. 

3. Nội dung kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra gồm: 

a) Các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, yêu cầu, kiến nghị, 
quyết định xử lý về thanh tra; 

c) Kết quả thực hiện kết luận thanh tra, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý 
về thanh tra, bao gồm nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành và tiến độ thực 
hiện; 

d) Nắm bắt khó khăn khách quan và chủ quan trong quá trình thực hiện kết 
luận thanh tra, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; 

đ) Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của các chủ thể có liên quan trong 
việc thực hiện kết luận thanh tra, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; 

e) Trách nhiệm của chủ thể có liên quan và nguyên nhân chưa hoàn thành 
việc thực hiện kết luận thanh tra, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. 

Điều 22. Trình tự, thủ tục theo dõi 

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, người được 
giao nhiệm vụ theo dõi có trách nhiệm mở hồ sơ theo dõi. Hồ sơ theo dõi phải tập 
hợp các thông tin liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra, gồm: Thông tin 
cơ bản về đối tượng theo dõi; nội dung trách nhiệm mà đối tượng theo dõi phải 
thực hiện; thống kê cụ thể và tổng hợp các yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý; 
nội dung, thời hạn được ghi trong yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý. 

2. Hoạt động theo dõi được tiến hành thông qua việc yêu cầu đối tượng theo 
dõi báo cáo tình hình thực hiện kết luận thanh tra và cung cấp tài liệu chứng minh. 
Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện 
chức năng thanh tra chuyên ngành phân công người trực tiếp làm việc với đối 
tượng theo dõi để xác định thông tin về tình hình thực hiện kết luận thanh tra. 

3. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, người được 
giao nhiệm vụ theo dõi có trách nhiệm báo cáo thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà 
nước, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 
về kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra. Báo cáo gồm các nội dung: 
Thông tin chung về kết luận thanh tra và trách nhiệm phải thực hiện của đối tượng 
theo dõi; kết quả thực hiện kết luận thanh tra; đánh giá việc thực hiện kết luận 
thanh tra; phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện kết luận thanh tra. 

4. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả theo dõi 
việc thực hiện kết luận thanh tra, thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, thủ 



trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành căn cứ kết 
quả theo dõi để quyết định: Kết thúc việc theo dõi và lưu trữ hồ sơ theo dõi theo 
quy định hiện hành nếu việc thực hiện kết luận thanh tra đã hoàn thành; tiến hành 
đôn đốc theo quy định tại Nghị định này nếu việc thực hiện kết luận thanh tra chưa 
hoàn thành. 

5. Kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện kết luận thanh tra được 
thông báo đến đối tượng theo dõi và công khai theo quy định của pháp luật. 

Điều 23. Trình tự, thủ tục đôn đốc 

1. Hoạt động đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra được tiến hành bằng 
hình thức gửi văn bản đôn đốc hoặc làm việc trực tiếp với đối tượng đôn đốc. 

a) Trường hợp gửi văn bản đôn đốc, chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày được 
giao việc đôn đốc, người được giao việc đôn đốc có trách nhiệm đề xuất văn bản 
đôn đốc trình thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, thủ trưởng cơ quan được 
giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gửi đối tượng đôn đốc. 

b) Trường hợp làm việc trực tiếp, chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày được giao 
việc đôn đốc, người được giao việc đôn đốc có trách nhiệm đề xuất kế hoạch làm 
việc và văn bản thông báo trình thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, thủ trưởng 
cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gửi đối tượng đôn 
đốc. 

2. Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày được giao việc đôn đốc, người được 
giao việc đôn đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả đôn đốc với thủ trưởng cơ quan 
thanh tra nhà nước, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra 
chuyên ngành. Báo cáo gồm các nội dung: Quá trình đôn đốc; tình hình, tiến độ 
thực hiện kết luận thanh tra; kết quả thực hiện kết luận thanh tra sau khi đôn đốc; 
đánh giá chung và đề xuất giải pháp thực hiện kết luận thanh tra. 

3. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả đôn đốc 
việc thực hiện kết luận thanh tra, thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, thủ 
trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành căn cứ kết 
quả đôn đốc để quyết định: Kết thúc việc đôn đốc và lưu trữ hồ sơ đôn đốc theo 
quy định hiện hành nếu việc thực hiện kết luận thanh tra đã hoàn thành; tiến hành 
kiểm tra theo quy định tại Nghị định này nếu việc thực hiện kết luận thanh tra 
chưa hoàn thành. 

4. Kết quả và việc xử lý kết quả đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra 
được thông báo đến đối tượng đôn đốc và công khai theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Trình tự, thủ tục kiểm tra 

1. Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, thủ trưởng cơ quan được giao thực 
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành ra quyết định kiểm tra khi có một trong 
các căn cứ sau đây: 

a) Hết thời hạn phải thực hiện kết luận thanh tra, yêu cầu, kiến nghị, quyết 
định xử lý về thanh tra mà đối tượng đôn đốc không hoàn thành việc thực hiện; 

b) Đối tượng đôn đốc không thực hiện trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện 
kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật; 



c) Quá trình theo dõi, đôn đốc phát hiện đối tượng theo dõi, đôn đốc có dấu 
hiệu tẩu tán tài sản, tiêu hủy tài liệu, không hợp tác, cản trở hoặc có hành vi vi 
phạm pháp luật khác. 

2. Việc kiểm tra được thực hiện khi có quyết định kiểm tra của thủ trưởng cơ 
quan thanh tra nhà nước, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh 
tra chuyên ngành. Quyết định kiểm tra phải ghi rõ: Căn cứ ra quyết định; đối 
tượng, nội dung, phạm vi, thời hạn kiểm tra; người được giao nhiệm vụ kiểm tra. 
Chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày ký, quyết định kiểm tra phải được gửi cho người 
được giao nhiệm vụ kiểm tra và đối tượng kiểm tra. Chậm nhất là 5 ngày làm việc, 
kể từ ngày ký quyết định thì người được giao nhiệm vụ kiểm tra phải tiến hành 
kiểm tra. 

3. Thời hạn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tối đa là 05 ngày kể từ 
ngày bắt đầu kiểm tra. Nếu nội dung kiểm tra phức tạp, phạm vi kiểm tra rộng thì 
thời hạn kiểm tra tối đa là 10 ngày, kể từ ngày bắt đầu kiểm tra. 

Thời hạn kiểm tra việc thực hiện nhiều kết luận thanh tra tối đa là 10 ngày 
tính từ ngày bắt đầu kiểm tra. Nếu nội dung kiểm tra phức tạp, phạm vi kiểm tra 
rộng thì thời hạn kiểm tra là 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu kiểm tra. 

4. Chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, người được giao nhiệm 
vụ kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra với thủ trưởng cơ quan thanh 
tra nhà nước, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 
ngành. Báo cáo gồm các nội dung sau: Đánh giá tình hình, kết quả kiểm tra; kết 
luận về nội dung kiểm tra; kiến nghị các biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp 
luật và các nội dung liên quan đến đảm bảo việc thực hiện kết luận thanh tra. 

5. Căn cứ kết quả kiểm tra, thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, thủ trưởng 
cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm: 

a) Yêu cầu thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp của đối tượng kiểm tra áp 
dụng biện pháp theo thẩm quyền buộc đối tượng kiểm tra hoàn thành việc thực 
hiện kết luận thanh tra; 

b) Áp dụng theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng 
các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; 

c) Chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra có thẩm quyền để xem xét, khởi tố 
vụ án nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh 
tra; 

d) Quyết định thanh tra lại hoặc đề nghị thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước 
cùng cấp quyết định thanh tra lại theo quy định của pháp luật về thanh tra nếu phát 
hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về 
thanh tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 

đ) Báo cáo và đề nghị thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
xem xét, xử lý trường hợp có căn cứ xác định đối tượng kiểm tra không có khả 
năng thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định 
xử lý về thanh tra. 

6. Kết quả và việc xử lý kết quả kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra được 
thông báo đến đối tượng kiểm tra và công khai theo quy định của pháp luật. 



Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 25. Xử lý vi phạm 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong việc thực hiện, theo dõi, 
đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra 
được quy định tại Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 
lý theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 26. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2015. 

2. Bãi bỏ Điều 56 và Điều 57 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 
năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Thanh tra. 

Điều 27. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
này./. 
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