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Đạo đức công vụ là phạm trù chính trị - pháp lý, cần được luật hóa trên cơ sở quan 

điểm của Đảng về một nền công vụ liêm chính, vì Nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam 

luôn khẳng định sự cần thiết và đề ra yêu cầu xây dựng đội ngũ những người thực thi 

công vụ có đức, có tài; rèn đức, luyện tài luôn phải song hành với nhau. Trên cơ sở phân 

tích các quan điểm của Đảng và quy định của pháp luật về đạo đức công vụ, bài viết hệ 

thống việc thực hiện đạo đức công vụ ở nước ta thời gian qua, từ đó đề xuất giải pháp bảo 

đảm thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân 

dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở Việt Nam. 

Quan niệm về đạo đức công vụ 

Đạo đức công vụ là một dạng cụ thể của đạo đức xã hội, bao gồm những tiêu chuẩn, 

nguyên tắc quy định hành vi của người thực thi công vụ và quan hệ của họ với công dân, 

đồng nghiệp và các chủ thể khác trong hoạt động công vụ. Hoạt động công vụ là những 

hoạt động mang tính quyền lực nhà nước do các chủ thể được Nhà nước ủy quyền thực 

hiện theo quy định của pháp luật, nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước, 

phục vụ lợi ích của Nhà nước,nhân dân và xã hội. Từ quan niệm trên có thể thấy, mọi chủ 

thể thực thi công vụ đều là chủ thể thực hiện đạo đức công vụ. Đó là những người được 

Nhà nước trao cho quyền lực công để thực hiện nhiệm vụ chung, bao gồm cán bộ, công 

chức, viên chức, người làm việc trong lực lượng vũ trang và người dân thường trong một 

số trường hợp khẩn cấp, đặc biệt được Nhà nước trao quyền lực công để thực thi nhiệm 

vụ, vì lợi ích chung của Nhà nước, nhân dân và xã hội. 

Đạo đức công vụ là một bộ phận không tách rời của đạo đức cá nhân; theo đó, cùng 

với việc thực hiện đạo đức công vụ, người thực thi công vụ còn phải nghiêm chỉnh tuân 

theo các chuẩn mực đạo đức chung của xã hội, gia đình và cộng đồng. Vì vậy, người thực 

thi công vụ không những phải tuân thủ yêu cầu chuẩn mực trong công việc, mà còn phải 

là những tấm gương về đạo đức trong đời thường để tạo nên hình ảnh đẹp về đội ngũ 

những người được trao quyền lực thực hiện công vụ, qua đó tạo niềm tin của nhân dân 

đối với Nhà nước, chế độ chính trị và nền công vụ quốc gia. Nếu người thực thi công vụ 

chỉ chú ý làm đúng những nguyên tắc, chuẩn mực trong hoạt động công vụ mà không 

thực hành tốt các chuẩn mực đạo đức xã hội nói chung, thì đó chưa phải là người toàn 

diện trong ứng xử và lối sống. Những người như vậy không thể được coi là thực hiện tốt 

đạo đức công vụ.  

Đạo đức công vụ còn là một dạng của đạo đức nghề nghiệp, nghĩa là bên cạnh những 

chuẩn mực đạo đức chung quy định cho tất cả những người thực thi công vụ thì trong 

mỗi ngành nghề, người thực thi công vụ còn phải tuân theo các chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp riêng. Chẳng hạn, những người làm việc trong ngành tư pháp phải tuân theo chuẩn 

mực “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; những người làm việc trong ngành hải 



quan, thuế vụ, tài nguyên môi trường, y tế… đều phải tuân theo chuẩn mực riêng, gắn 

liền với hoạt động nghề nghiệp của họ.  

Đạo đức công vụ vừa là một phạm trù pháp lý, vừa là một phạm trù đạo đức, vì vậy, 

thực hiện tốt đạo đức công vụ chính là việc kết hợp nhuần nhuyễn và có hiệu quả mối 

quan hệ giữa pháp trị và đức trị. Theo quan điểm này, bản thân mỗi người được trao 

quyền lực công để thực hiện nhiệm vụ chung phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản 

thân để trở thành người có đạo đức tốt, đồng thời pháp luật cũng cần quy định chế tài 

nghiêm khắc đối với những người vi phạm chuẩn mực đạo đức công vụ nói chung và đạo 

đức nghề nghiệp nói riêng.  

Ở nước ta, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong lực lượng vũ 

trang thực hiện tốt đạo đức công vụ, luôn đặt yếu tố vì Nhân dân lên hàng đầu trong hoạt 

động nghề nghiệp của mình sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp của nền công vụ đối với 

Nhân dân, qua đó sẽ đóng góp tích cực vào việc củng cố niềm tin của Nhân dân đối với 

Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.  

Quan điểm của Đảng và quy định của pháp luật về đạo đức công vụ 

Đại hội XIII của Đảng nêu rõ yêu cầu tu dưỡng đạo đức, thực hành đạo đức công vụ 

đối với cán bộ: “xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính 

trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám 

chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám 

hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân 

đoàn kết”(1). Như vậy, Đảng ta tiếp tục đặt ra yêu cầu đối với những người thực thi công 

vụ cần có “đức” và “tài”, theo đó “đức” thể hiện ở việc rèn luyện đạo đức xã hội nói 

chung và đạo đức nghề nghiệp nói riêng; “tài” thể hiện ở kỹ năng nghề nghiệp, chuyên 

môn, tính sáng tạo trong công việc, năng lực phục vụ Nhân dân… 

Hiện nay nước ta chưa có luật riêng về đạo đức công vụ, tuy nhiên các quy phạm 

pháp luật về đạo đức công vụ đã được Nhà nước ban hành lồng ghép trong nhiều văn bản 

khác nhau như Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi năm 2019), Luật Viên chức 

năm 2010 (sửa đổi năm 2019), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, Luật 

Phòng, chống tham nhũng năm 2018… và các văn bản quy phạm pháp luật khác, 

như: Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán 

bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tham nhũng… Tổng hợp các văn bản pháp luật nói trên có thể thấy, hiện nay pháp 

luật về đạo đức công vụ ở nước ta quy định hai nội dung chính: những chuẩn mực đạo 

đức chung; các hành vi bị cấm trong hoạt động công vụ. 

Về các chuẩn mực chung, pháp luật quy định người thực thi công vụ phải: một là, 

tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân; hai là, đối xử khách quan, công bằng với 

mọi người dân; ba là, bảo vệ danh dự và lợi ích quốc gia, giữ bí mật trong hoạt động công 

vụ; bốn là, không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân 

sự quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng 



phí, Quy định những điều đảng viên không được làm và những việc khác theo quy định 

của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.  

Về các hành vi bị cấm trong hoạt động công vụ, người thực thi công vụ không được 

thực hiện các hành vi sau: một là, trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; 

gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công; hai là, sử dụng tài sản 

của Nhà nước và Nhân dân trái pháp luật; ba là, lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; 

sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi; bốn là, nhận quà tặng tùy tiện. 

Riêng đối với vấn đề nhận quà và tặng quà, hiện nay trên thế giới có hai trường phái 

pháp luật: một là, cấm tuyệt đối như Xingapo, theo đó cấm người thực thi công vụ nhận 

quà tặng dưới bất cứ hình thức nào: hai là, cấm tương đối, theo đó người thực thi công 

vụ được nhận quà đến một giá trị nhất định, nếu quá mức quy định thì phải từ chối, trong 

trường hợp vì lý do lịch sự hoặc tế nhị không thể từ chối thì người nhận quà được quyền 

nhận, nhưng sau đó phải nộp lại cho cơ quan, đơn vị nơi công tác để xử lý quà tặng theo 

quy định. Hiện nay, đa số các nước trên thế giới quy định theo hướng này, trong đó có 

các quốc gia điển hình như Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc… Pháp luật Việt Nam trước 

đây quy định tặng quà và nhận quà theo trường phái cấm tương đối, cụ thể là theo Quy 

định tại Khoản 4 Điều 12 của Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên 

chức ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ, người thực thi công vụ được nhận quà đến 500.000 đồng, nếu quá mức trên 

phải từ chối nhận(2). Tuy nhiên, kể từ ngày 01/7/2019, khi Luật Phòng, chống tham 

nhũng năm 2018 có hiệu lực thì quy định về quà tặng của nước ta theo trường phái cấm 

tuyệt đối, cụ thể là Điều 22 của Luật này quy định như sau: 1) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà 

tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần 

thiết khác theo quy định của pháp luật; 2) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, 

quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc 

phạm vi quản lý của mình”. 

Quy định này được nhắc lại tại Điều 25 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tham nhũng. Như vậy, có thể thấy, pháp luật hiện hành của nước ta quy định 

nghiêm cấm tặng quà và nhận quà tặng dưới mọi hình thức, không có ngoại lệ. Trong 

trường hợp vì lý do tế nhị, lịch sự không thể từ chối hoặc trường hợp người nhận quà 

nhận thấy đã nhận quà trái quy định thì người đó phải nộp lại quà tặng cho thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị nơi công tác hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp trong vòng 

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận quà. Việc giao nộp quà tặng phải được lập thành văn 

bản ghi rõ thông tin về loại và giá trị quà tặng; thời gian, địa điểm và hoàn cảnh cụ thể 

khi nhận quà; thông tin cá nhân người tặng quà, mục đích của việc tặng quà (nếu biết). 

Nếu quà tặng bằng tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc và các giấy tờ có giá thì 

làm thủ tục nộp ngay vào ngân sách nhà nước; quà tặng bằng hiện vật sẽ tiến hành định 

giá và bán công khai, số tiền thu được nộp ngân sách nhà nước. Người tặng quà và nhận 



quà trái quy định của pháp luật sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật liên quan theo quy định 

pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và các hình thức xử phạt có liên quan theo quy 

định pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước. Ngoài ra, nếu hành vi nhận và 

tặng quà có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì có thể bị xử lý theo quy định của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 về tội đưa hoặc nhận hối lộ hoặc tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn 

chiếm đoạt tài sản. Ví dụ, Điều 354 của Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định người nào 

lạm dụng quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian, nhận hối lộ cho bản thân hoặc cho 

người/tổ chức khác, như một điều kiện để làm hoặc không làm một số nhiệm vụ vì lợi 

ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, sẽ bị kết án tù có thời hạn với mức từ 2 đến 

20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, tùy thuộc vào giá trị của hối lộ nhận được. Như vậy, 

có thể thấy pháp luật nước ta hiện nay quy định rất chặt chẽ về vấn đề tặng quà và nhận 

quà tặng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực hành đạo đức công vụ, góp phần 

xây dựng và hoàn thiện một nền công vụ minh bạch, liêm chính và vì dân. 

Tình hình thực hiện và xử lý vi phạm pháp luật về đạo đức công vụ ở nước ta  

Những ưu điểm trong thực hiện pháp luật về đạo đức công vụ 

Trong thực tế, nền công vụ nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, qua hai lần 

thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và 

2011-2020, chỉ số cải cách hành chính công của các địa phương ngày càng được cải thiện, 

xếp hạng Chính phủ điện tử của Việt Nam không ngừng tiến bộ trên bảng xếp hạng của 

thế giới do Liên hợp quốc công bố hai năm một lần. Cụ thể, vị trí của Việt Nam trên bảng 

xếp hạng thế giới các năm 2014, 2016, 2018, 2020 lần lượt là 99, 89, 88, 86(3). Điều này 

có được nhờ sự đóng góp không nhỏ của việc nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức 

công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

Đánh giá về những kết quả này, Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Công tác xây 

dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, 

chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện đồng bộ với các quy định của Đảng về 

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng 

phải gương mẫu”(4). 

Với quan điểm xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, trong 5 năm qua, thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với quyết tâm cao, sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đến 

nay, tình hình tham nhũng đã bước đầu được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần củng cố 

niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Trong nhiệm kỳ khóa XII, đã có 126 vụ 

việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo được đưa ra xử lý. Trong đó, 18 cán bộ diện 

Trung ương quản lý, bao gồm cả những người đã từng là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên 

Trung ương, tướng lĩnh công an và quân đội đã bị xử lý hình sự, hơn 2.550 đảng viên bị 

kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái; xét xử sơ thẩm hơn 1.000 vụ với hơn 2.400 bị 

cáo về tội tham nhũng(5).  



Các quy định pháp luật về đạo đức công vụ và thực tế việc xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm đạo đức công vụ ở nước ta thời gian qua đã tạo sự răn đe lớn đối với những 

người thực thi công vụ, đồng thời góp phần kiềm chế và ngăn chặn các hành vi tham 

nhũng. Nếu như đầu nhiệm kỳ khóa XII, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm” xếp đầu 

tiên trong 10 vấn nạn khiến xã hội bức xúc nhất, thì sau 5 năm, thực trạng này đã thay 

đổi nhiều. Kết quả khảo sát do Viện Điều tra dư luận xã hội công bố cho thấy, 75% số 

người được hỏi ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối 

với công tác phòng, chống tham nhũng, 93% số người được hỏi tin tưởng vào sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng(6).  

Có thể thấy, việc thực hiện nghiêm đạo đức công vụ là một trong những yếu tố góp 

phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ 

XHCN ở Việt Nam. Đây là công việc cần tiếp tục thực hiện, kiên quyết, không khoan 

nhượng, có như vậy mới bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, qua đó giữ vững sự ổn định 

và phát triển bền vững chế độ chính trị ở nước ta.  

Một số hạn chế trong thực hiện pháp luật về đạo đức công vụ 

Bên cạnh những ưu điểm đã được khẳng định, vẫn còn một bộ phận những người 

thực thi công vụ yếu kém về phẩm chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc, thậm chí một số 

cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp cũng thực hiện hành vi vi phạm đạo đức công vụ. Chẳng 

hạn, có trường hợp lãnh đạo cùng người thân thành lập doanh nghiệp, kinh doanh ngành 

nghề thuộc phạm vi quản lý của mình; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để giao nhiều dự án, 

công trình trên địa bàn tỉnh cho doanh nghiệp của gia đình nhằm trục lợi; bổ nhiệm người 

thân vào các vị trí lãnh đạo, quản lý khi chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định v.v.. 

Các hành vi vi phạm pháp luật về tặng quà và nhận quà dưới dạng nhận hối lộ của một 

số lãnh đạo cấp cao như trường hợp vụ án AVG, với giá trị quà tặng lên đến hàng triệu 

USD; hoặc dưới dạng hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản như vụ án 

một số cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc… 

Bên cạnh những trường hợp nêu trên, còn có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức 

hoặc người làm việc trong lực lượng vũ trang chưa thực sự gương mẫu trong ứng xử đời 

thường, còn ỷ lại, cậy quyền, cậy thế trong các hành vi xã hội, gây bức xúc trong Nhân 

dân, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người làm việc cho Nhà nước và làm méo mó bản 

chất tốt đẹp của nền công vụ quốc gia cũng như chế độ xã hội mà Đảng, Nhà nước và 

nhiều thế hệ đã dày công xây dựng. 

Nguyên nhân của việc vi phạm pháp luật về đạo đức công vụ bao gồm: 

Một số cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong lực lượng vũ trang thiếu 

ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nói chung và đạo đức công vụ nói riêng. 

Một số lãnh đạo chưa thật sự gương mẫu về đạo đức, lối sống và trách nhiệm trong 

công việc, lãnh đạo thiếu nêu gương đã tác động tiêu cực đến sự rèn luyện của cấp dưới 

và sự nghiêm minh trong thực thi công vụ.  



Cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát trong hoạt động thực thi công vụ đối với cán bộ, 

công chức nhà nước còn hạn chế, chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ, đặc biệt cơ chế giám 

sát của nhân dân đối với cơ quan nhà nước và cán bộ nhà nước còn khó thực hiện. 

Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao cho rằng có vùng cấm, pháp luật khó có thể 

xử lý đến họ, vì thế họ tự tung tự tác mà không sợ bị xử lý.  

Giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về đạo đức công vụ  

Quán triệt quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đạo đức công vụ là 

yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng và xây dựng nền công vụ 

liêm chính, minh bạch, hiệu quả, bởi đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần 

củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội. Để loại trừ các 

nguyên nhân dẫn đến tác động tiêu cực đối với việc thực hiện đạo đức công vụ, thời gian 

tới cần thực hiện tốt các giải pháp sau đây: 

Thứ nhất, triển khai nghiêm túc việc học tập các nghị quyết của Đảng, tiếp tục tuyên 

truyền, giáo dục và yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong lực 

lượng vũ trang tự rèn luyện, nghiêm túc tu dưỡng bản thân, tuân thủ pháp luật, tránh lộng 

quyền và lạm quyền khi thực thi công vụ, đồng thời luôn thực hành nguyên tắc “dân là 

gốc”, luôn “vì dân” trong các hoạt động sử dụng quyền lực nhà nước. Đây là yêu cầu cần 

được ghi thành quy định và quán triệt thường xuyên trong hoạt động của các cơ quan 

Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị. 

Thứ hai, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện tinh thần “7 

dám” - dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám 

đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; có hình thức khen 

thưởng và tuyên dương kịp thời để động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực 

thực hiện. 

Thứ ba, mở rộng quan niệm về đạo đức công vụ, không chỉ bó hẹp trong hoạt động 

công vụ, mà đòi hỏi người thực thi công vụ phải là hình mẫu chuẩn mực cả trong và ngoài 

công vụ. Nghiên cứu bổ sung quy định nếu cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp 

luật thì bị coi là tình tiết tăng nặng trong xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 

hình sự.  

Thứ tư, nghiên cứu sửa đổi quy định về tặng quà và nhận quà. Hiện nay pháp luật 

nước ta theo trường phái cấm triệt để, tức là không được nhận quà và tặng quà dưới mọi 

hình thức, bất kể giá trị quà tặng là bao nhiêu. Thực tế cho thấy, không phải mọi trường 

hợp tặng và nhận quà đều có mục đích tiêu cực, ngược lại việc tặng quà còn là thể hiện 

quan hệ tình cảm giữa con người với con người, vì vậy cần xem xét hài hòa hai trường 

hợp này. Pháp luật của nhiều nước hiện nay quy định theo hướng cho phép tặng và nhận 

quà đến một giá trị nhất định (thông thường khoảng 1 triệu đồng tiền Việt Nam), quá mức 

đó thì bị coi là vi phạm pháp luật. Thiết nghĩ, pháp luật nước ta cũng nên quy định theo 

hướng này thì sẽ phù hợp hơn./. 

__________________ 
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