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Tóm tắt: Quy định về trách nhiệm thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn là 

nhóm quy định tạo cơ sở pháp lí để yêu cầu người có chức vụ, quyền hạn thực thi công vụ một cách 

vô tư, liêm chính, không tham nhũng. Vì vậy, pháp luật quốc tế cũng như pháp luật nhiều quốc gia 

trên thế giới đều quy định về vấn đề này theo những cách khác nhau. Thông qua việc so sánh quy 

định về trách nhiệm thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn của Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018 với Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và quy định 

của một số quốc gia, bài viết đánh giá về mức độ tương thích với pháp luật quốc tế và mức độ tương 

đồng với pháp luật một số quốc gia về vấn đề này. 

Từ khoá: Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng; 

quy tắc ứng xử 
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REGULATIONS ON RESPONSIBILITY FOR IMPLEMENTING THE CODE OF CONDUCT 

OF PEOPLE WITH POSITIONS AND POWERS 

Abstract: Regulations on responsibility for implementing the code of conduct of people with 

positions and powers are the regulation group that creates a legal basis to require such group to 

perform their official duties impartially, with integrity and no corruption. Therefore, international law 

as well as the national laws of many countries around the world have regulated this issue in different 

aspects. By comparing the regulations on responsibility for implementing the code of conduct of 

people with positions and powers of the 2018 Anti-Corruption Law with the United Nations’ 

Convention and regulations of some countries, the article assesses the compatibility of these 

provisions with international law and points out similarity of them and the laws on this issue of some 

other countries. 
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ham nhũng là hiện tượng đặc biệt nguy 

hiểm tác động tiêu cực đến sự phát 

triển của mọi quốc gia trên thế giới. Tham 

nhũng được đánh giá là “căn bệnh ung thư 

vùng trung tâm” của nhiều vấn đề trên thế 

giới hiện nay, nó kéo lùi sự phát triển và 

làm tiêu tốn hàng tỉ bảng Anh mỗi năm.(1)  

                                           
(1). Against Corruption: a collection of essays, 
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