
Bộ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGUlA VIỆT NAM
ĐỘC lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số: 145/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 29 thảng 12 năm 2020

THÔNG T ư  
Quy định thầm quyền, trỉnh tự, thủ tục, 

biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm 
của người tố cáo về bành vỉ tham nhũng, iãng phỉ

Căn cứ Luật Tổ cáo ngày 12 thảng 6 năm 2018;

Càn cứ Luật Phòng, chổng tham nhũng ngày 20 thảng 11 năm 2018;

Cản cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chổng lãng ph ỉ ngày 26 thảng I I  
năm 2013;

Cân cứ Nghị định sổ 31/2019/NĐ-CP ngày ÌO tháng 4 năm 2019 của 
Chinh phủ quy định chi tiểt một sổ điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật
Tô cáoỉ

Căn cứ Nghị định sổ 22/2019/NĐ-CP ngày 25 thảng 02 năm 2019 cùa 
Chinh phủ quy định về té  cảo và giải quyết tổ cảo trong Công an nhân dán;

Căn cứ Nghị định sổ 0I/2018/NĐ-CP ngày 06 thảng 8 năm 2018 của 
Chinh phủ quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền họn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Công an;

Theo đề nghị của Chảnh Thanh tra Bộ Công an;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định thấm quyền, trình tự, 
thủ tục, biện pháp bảo vệ tỉnh mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của 
người tổ cảo về hành vi tham nhùng, lãng phi.

Điều 1. Phạm vi điều chình

Thông tư này quy định thẩm quyền, trinh tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính 
mạng, sức khòe, tải sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham 
nhũng quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng và hành vi vi phạm về thực 
hành tiết kiệm, chống lăng phí quy định tại Luật Thực hành tiết kiệm, chống lăng 
phí (sau đây viết tát là người tố cáo về hành vi tham nhũng, lăng phí).

Điều 2. Đấỉ tượng áp dụng

1. Nhừng người được bảo vệ quy định lại khoản i  Điều 3 Thông tư nảy.

2. Người giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí.

3. Cơ quan Công an các cấp; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách 
nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, 
nhân phâm của nhửng người được bảo vệ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư này.
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Điều 3. Những người (lược bảo vệ, phạm vi, nội dung bảo vệ và cản 
cử ¿P dụng biện pháp bào vệ

1. Những người được bảo vộ gồm: Người tố cáo về hành vi tham nhũng, 
lăng phí; vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đè, con nuôi của 
người tố cáo về hành vi tham nhũng, lăng phi (sau đây gọi chung là người được 
bảo vệ). Nguời được bảo vệ đang sinh sống, làm việc, học tập tại nước ngoài 
không thuộc phạm vi điều chinh của Thông tư này.

2. Phạm vi, nội dung bảo vệ người được bảo vệ, gồm: Bào vệ tỉnh mạng, 
sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẳm. Tài sản được bảo vệ là tài sản thuộc 
quyên sở hữu của nguời được bảo vệ. Tài sản của người được bảo vệ tại nước 
ngoài không thuộc phạm vi điều chinh của Thông tư này.

3. Cản cứ áp dụng biện phảp bảo vệ: Khi cỏ căn cứ về việc tính mạng, sức 
khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người quy định tại khoản 1 Điều này 
đang bị xâm hại hoặc cỏ nguy cơ bị xàm hại ngay tức khẳc do việc tổ cáo về 
hành vi tham nhũng, lâng phí.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người được bảo vệ

Quyền và nghĩa vụ của người được bảo vệ thực hiện theo quy định tại 
Điều 48 Luật Tố cáo. Nguòi cỏ thầm quyền giải quyết tố cảo, cơ quan Công an 
cỏ thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ không chịu trách nhiệm về hậu quả xảy 
ra đối với ưnh mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người dược bảo 
vệ ưong trường hợp người được bảo vệ tự đề nghị chấm dứt, từ chối áp dụng 
biện pháp bảo vệ hoặc không chấp hành các nghĩa YỤ quy định tại khoản 2 Điêu 
48 Luật TỐ cảo.

Điều 5. Trổch nhiệm thực hiện việc bảo vệ ngirời đuyc bảo vệ

1. Cơ quan Công an các cấp nơi người được bảo vệ có địa chi nơi ở hoặc 
nơi cỏ tài sản, cỏ trảch nhiệm chủ trì, phổi hợp với cơ quan, tổ chức, đom vị, cá 
nhân có liên quan thực hiện việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, 
nhân phẩm của người được bảo vệ; quyết dịnh huy động, sử dụng lực lượng, 
phương tiện, công cụ, biện pháp và các nội dung đề nghị, yêu cằu các co quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan phổi hợp thực hiện việc bảo vệ. Các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
cùa mình, cổ trách nhiệm phối hợp theo đề nghị, yêu cầu của cơ quan Công an 
các cấp.

2. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo khi nhận được đề nghị áp dụng 
biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phâm của người tố 
cáo về hành vi tham nhùng, lâng phí và xét thấy đề nghị bảo vệ là có căn cứ, cỏ 
tính xác thực hoặc trong quả trình giải quyết tổ cáo, người có thâm quyền giải 
quyết tố cáo thấy có căn cứ quy định lại khoản 3 Điều 3 Thông tư này, thi kịp 
thời đề nghị, yêu cầu cơ quan Công an cấp cỏ thâm quyên áp dụng biện pháp
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bảo vệ, thực hiện như sau:
a) Người cổ thẩm quyền giải quyểt tổ cáo quy định tại các khoản 6, 7, 8 

Điều 13; khoản 4 Điều 14; khoản 4 Điều 15; Điều 16; khoản 1, 3 Điều 17 và 
Điều 20 Luật Tố cáo kịp thời đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ đến 
Giảm đổc Công an tính, thành phổ trực thuộc Trung ương (gọi chung là Giám 
đốc Công an cấp tinh) có liên quan, đồng thời gửi Bộ trường Bộ Công an đê chi 
đạo. Khi nhận được đề nghị, yêu cầu bảo vệ, Giám đốc Công an cấp tính xcm 
xét, quyểt định áp đụng biện pháp bảo vệ hoặc chi đạo Công an các đơn vị trực 
thuộc có liên quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ;

b) Người cỏ thẩm quyền giải quyết tổ cáo quy định tại các khoản 3, 4, 5 
Điều 13; khoản 2, 3 Điều 14; khoản 2, 3 Điều 15; khoản 2 Điều 17 và Điều 18, 
Điều 19 Luật Tố cáo kịp thời đề nghị, yêu cầu áp đụng biện phổp bảo vệ đến 
Giảm đốc Công an cấp tinh. Khi nhận được đề nghị, yêu cầu bảo vộ, Giám đổc 
Công an cấp tính xcm xét, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc chi đạo 
Công an các đơn vị trực thuộc có liên quan ra quyết định áp dụng biện pháp 
bảo vệ;

c) Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo quy định tại các khoản 2 Điều 
tô; khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 15 và Điều 21 Luật Tổ cáo kịp thời đề nghị, 
yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ đến Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tính, thành phố thuộc thành phổ trực thuộc Trung ương (gọi 
chung là Trưởng Công an cấp huyện). Khi nhận được đề nghị, ycu cẳu bảo vệ, 
Tnrởng Công an cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc 
chi đạo Trường Công an phường, Trưởng đồn, Trưởng trạm Công an, Trưởng 
Công an thị trấn, Trưởng Công an xă llmộc biên chế của lực lưựng Công an 
nhân dân (gọi chung là Trưởng Công an cấp xã) có liên quan quyết định áp dụng 
biện pháp bảo vệ;

d) Người cỏ thẩm quyền giải quyết tổ cáo quy định tại khoản 1 Điều 13 
Luật Tổ cáo kịp thời đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ đến Trường 
Công an cấp xã. Khi nhận được đề nghị, yêu cầu bảo vệ, Trưởng Công an cấp xã 
xem xẻt, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ;

đ) Trường hợp khẩn cấp có căn cứ xác định tinh mạng, sức khỏe, tải sản, 
danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ có thể bị xâm hại ngay tức khắc sau 
khi thực hiện việc tố cáo về hành vi tham nhùng, làng phí; người có thẩm quyền 
giải quyết tố cáo cỏ trách nhiệm thực hiện ngay việc đề nghị, yêu cầu cơ quan 
Công an nơi gần nhất hoặc cơ quan Công an nơi cỏ thể xảy ra hành vi xâm hại 
tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ áp đụng 
biện pháp bào vệ cằn thiết;

e) Trường hợp người được bảo vệ là phạm nhân tại trại giam; trại viên tại 
cơ sờ giáo dục băt buộc; học sinh lại trường giáo dưởng: Người có thẩm quyền 
giải quyết tố cáo kịp thời đề nghị, yêu cầu ảp dụng biện pháp bảo vệ đến Giảm thị
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ữại giam, Giám đổc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu tnrờng trường giáo dưỡng.

3. Khi nhận được đề nghị, yêu cầu của người cổ thẩm quyền giải quyết tố 
cáo, văn bản đê nghị áp dụng biện pháp bảo vệ của người tố cảo về hành vi tham 
nhùng, lâng phí hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; xét 
thay đề nghị, yêu cầu là có cản cứ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
minh, ưong thời hạn 03 ngày làm việc kẻ từ ngày nhận được đề nghị, yêu cằu 
Thủ trưởng Công an các cắp có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp bảo 
vệ; chủ trì, phối họp với cơ quan, tồ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện 
việc bảo vệ tinh mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của nguời được 
bảo vệ. Trường hợp vụ việc cỏ tính chất phức tạp, phải kiểm tra, xác minh tại 
nhiều địa điểm thì thời hạn ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ có thể kéo 
dài hơn nhưng không’ quá 05 ngày làm việc.

Trưòng hợp không thuộc thẩm quyền thì Thủ trường Công an các cấp cỏ 
trách nhiệm chuyền ngay đến cơ quan Công an cỏ thẩm quyền xử lý theo quy 
định và thông bảo bằng văn bản cho nguời có thẩm quyền giải quyểt tố cáo, người 
tố cáo hoặc cơ quan, đơn vị cỏ thẩm quyền biết việc chuyền đề nghị, yêu cầu.

4. Trường hợp đề nghị, yêu cầu của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo 
và người tố cáo về hành vi tham nhùng, làng phí không có căn cứ hoặc xét thấy 
không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Thủ 
trường Công an các cấp có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý 
do cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, nguời tố cáo hoặc gửi văn bản thông báo 
cho nguời giải quyết tố cáo biết để giải thích rõ lý do cho người tổ cáo.

Điều 6. Văn bân yêu cầu, đề nghị quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ

1. Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ của người tố cáo về hành vi 
tham nhùng, lăng phí thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Tố cáo.

2. Văn bản yêu cầu, đề nghị của người cỏ thẩm quyền giải quyết tố cáo 
gửi cơ quan Công an các cấp có thẩm quyền quyết định ảp dụng biện pháp bảo 
vệ bao gồm các nội dung chính sau đây:

à) Ngày, tháng, năm ra văn bản đề nghị, yêu cầu;

b) Tên cơ quan Công an có thẩm quyền được đề nghị, yêu cầu quyết định 
áp dụng biện pháp bảo vệ;

c) Họ tên, chức vụ, cơ quan, đcm vị của người cỏ thẩm quyền giải quyếi 
tố cáo;

d) Căn cứ, lý do đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ;

đ) Ngày, tháng, năm ra quyết định thụ lý tố cáo; thời hạn giải quyết tổ cáo;

e) Họ tên, địa chi, số điện thoại của người được bảo vệ; nhừng nội dung 
đề nghị, yêu cầu bảo vệ.
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3. Khi gửi văn bản đề nghi, yêu câu» người có thẩm quyền giải quyết tố 
cáo phải gửi kèm quyết định thụ lý tố cảo, văn bản đề nghị áp dụng biện pháp 
bảo vệ của người tố cáo về hành vi tham nhùng, lăng phi theo quy định tại khoản 
2 Điều 50 Luật Tố cáo (bản chỉnh) và các tài liệu khác có liên quan đến việc ảp 
dụng biện pháp bảo vệ (nếu có).

Điều 7. Thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ của Dgtrời 
cỏ thẩm quyền giải quyết tổ cáo trong Công an nhão dãn

1. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo quy định tại khoản 1 Điều 5 
Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 của Chính phủ quy định về tố 
cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân khi nhận được văn bản đê nghị 
áp dụng biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của 
người tố cáo về hành vi tham những, lâng phí và xét thấy đề nghị bảo vệ là cổ 
căn cứ, có tính xác thực hoặc trong quả trình giải quyết tố cáo thấy cổ căn cử 
quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này thì kịp thời quyết định áp dụng biện 
pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ có địa chi nơi ở hoặc nơi có tài sản trong 
phạm vi địa bàn thuộc thẩm quyền.

V Trường hợp người được bảo vệ cỏ địa chi nơi ở hoặc nơi có tải sản ngoài 
bàn thuộc thâm quyền thl người cỏ thẩm quyền giải quyết tố cáo quy định tại 

khoản 1 Điều 5 Nghị định số 22/2019/NĐ-CP báo cáo Trưởng Công an cấp 
huyện để xử lý theo thẩm quyền.

2. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo quy định lại khoản 2 Điều 5 
Nghị định số 22/2019/NĐ-CP khi nhận được văn bản đề nghị ảp dụng biện pháp 
bảo vệ tính mạng, sức khòc, tài sàn, danh dự, nhân phẩm cùa nguời tả cáo về 
hành vi tham nhùng, lăng phí và xét thấy đề nghị bảo vệ là có căn cứ, có tính xác 
thực hoặc trong quả trình giải quyết tổ cáo thấy có cản cứ quy định tại khoản 3 
Điều 3 Thông tư này thì kịp thời quyểt định áp đụng biện pháp bảo vệ đối với 
người được bảo vệ cổ địa chi nơi ờ hoặc nơi cỏ tài sản ưong phạm vi địa bàn 
thuộc thẩm quyền hoặc chi đạo Truởng Công an cấp xã cỏ liên quan quyết định 
áp dụng biện pháp bảo vệ (trừ trường hợp nguời bị tố cáo là Trưởng Công an 
cap xã).

Trường hợp người được bảo vệ cỏ địa chỉ nơi ở hoặc nơi cỏ tài sản ngoài 
địa bàn thuộc thẳm quyền thì người có thẳm quyền giải quyết tố cáo quy định 
tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 22/2019/NĐ-CP đề nghị Trưởng Công an cẩp 
huyện cỏ liên quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vộ, đồng thời báo cáo 
Giám đổc Công an cắp tinh đề theo dòi, chỉ đạo.

3. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo quy định tại khoản 3 Điều 5 
Nghị định số 22/2019/NĐ-CP khi nhận được văn bản đề nghị áp dụng biện pháp 
bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo ve 
hành vi tham nhũng, lãng phi và xét thấy đề nghị bảo vệ là có căn cú, có tính xác 
thực hoặc trong quá trình giải quyết tố cáo, nguời có thẩm quyền giải quyết tố
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cáo thấy cỏ cán cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này thì kịp thời đề nghị 
Trưởng Công an cấp huyện cổ liên quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.

Trưcmg hợp người được bảo vệ là phạm nhân tại trại giam, trại viên tại cơ 
sở giáo dục băt buộc, học sinh tại trường giảo dưỡng: Khi nhận được vãn bản đề 
nghị áp dụng biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm 
của người tổ cáo về hành vi tham nhùng, lăng phi và xét thấy đề nghị bảo vệ là 
có căn cứ, có tính xác thực hoặc trong quá trình giải quyết tổ cáo thấy có căn cứ 
quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này thì Giám thị trại giam, Giám đốc cơ 
sờ giáo dục băt buộc, Hiệu trường trường giáo dưỡng kịp thời quyết định áp 
dụng biện pháp bảo vệ.

4. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo quy định tại khoản 4 Điều 5 
Nghị định số 22/2019/NĐ-CP khi nhận được vản bản đề nghi áp dụng biện pháp 
bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cảo về 
hành vi tham nhũng, lãng phí và xét thấy đề nghị bảo vệ là có căn cứ, có tính xác 
thực hoặc trong quá trình giải quyết tổ cáo thấy có căn cứ quy định tại khoản 3 
Điều 3 Thông tư này thì kjp thời quyết định ảp dụng biện pháp báo vệ đổi vởi 
người được bảo vệ có địa chi nơi ở hoặc nơi có tài sản trong phạm vi địa bàn 
thuộc thẩm quyền hoặc chi đạo Trường Công an cấp huyện cỏ liên quan quyết 
định áp dụng biện pháp bảo vệ. Thanh tra Công an cấp tinh cổ ưách nhiệm tham 
mưu với Giám đổc Công an tinh để chi đạo một đồng chi Phó trướng Công an 
cấp huyện hoặc đơn vị, cá nhân khác có thẩm quyền quyết định áp dụng biện 
pháp bảo vệ trong trường hợp người bị tố cáo là Trường Công an cấp huyện.

Trường hợp người được bảo vệ cổ địa chi nơi ở hoặc nơi cỏ tài sản ngoài 
địa bàn thuộc thẩm quyền thi nguời cỏ thẩm quyền giải quyết tố cáo quy định tại 
khoản 4 Điều 5 Nghị định số 22/2019/NĐ-CP đề nghị Giám đốc Công an cấp 
tinh cỏ liên quan quyết định ảp dụng biện pháp bảo vệ.

5. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo quy định tại khoản 5, khoản 6 
Điều 5 Nghị định số 22/2019/NĐ-CP khi nhận được văn bản đề nghị áp dụng 
biện pháp bảo vệ tinh mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người 
tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí và xét thấy đề nghị bảo vệ là cỏ căn cứ, 
có tính xác thực hoặc ưong quá trình giải quyết tổ cáo, người giải quyết tố cảo 
thấy cỏ căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông lư này thì kịp thời đề nghị 
Giám đốc Công an cấp tinh có liên quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.

Trường hợp ngưèri được bảo vệ là cán bộ, chiển sĩ, phạm nhân tại trại 
giam, cán bộ, chiến sĩ, trại viên tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cán bộ, chiến sĩ, học 
sinh tại trường giảo dưỡng và người bị tố cáo là Giám thị, Phó Giảm thị trại 
giam, Giám đổc, Phó Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng, Phó Hiệu 
trường trường giảo dưỡng: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở 
giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng khi nhận được văn bàn đề nghị áp dụng 
biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tổ
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cáo về hành vi tham nhũng, lẵng phí và xét thấy đề nghị bảo vệ là có căn cứ, có 
tính xác thực hoặc trong quá trình giải quyết tố cáo thấy cổ căn cứ quy định tại 
khoản 3 Điều 3 Thông tu này thì kịp thời quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.

Thanh tra Bộ Công an có trách nhiệm tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an 
chi đạo Phó Giám đốc - Phó Bí thư Đảng ủy Công an cấp tinh hoặc đơn vị, cá 
nhân khác cỏ thẳm quyền quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ trong trường hợp 
người bị tố cáo là Giám đốc Công an cấp tinh.

Điều 8. Trình tự, thà tục bảo vệ

1. Trình tự, thủ tục bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tải sản, đanh dự, nhân 
phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhùng, làng phí thực hiện theo quy định 
lại Mục 2 Chương VI Luật Tố cáo.

2. Trường hợp nguời cổ thẩm quyền giải quyết tố cáo đà ra kết luận nội 
dung tố cáo hoặc quyết định đình chi việc giải quyết tố cáo thì phải thông báo 
ngay cho ca quan Công an cấp có thẩm quyền để quyết định chấm dứt áp dụng 
biện pháp bảo vệ. Quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vộ được gừi cho 
người được bảo vệ, người có thẩm quyền giải quyết tố, cáo vả cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân khác có liên quan.

3. Sau thèri gian người cổ thẩm quyền giải quyết tố cáo ra kết lụận nội dung 
tố cáo hoặc quyết định đình chi việc giải quyết tố cáo, cơ quan Công an cấp cỏ 
thẩm quyền quyết định chấm dứt áp đụng biện pháp bảo vệ, nếu người cỏ thẳm 
quyền giải quyết tố cáo tiếp tục nhận được văn bản đề nghị của người tố cáo về 
hành vi tham nhùng, lãng phí và xét thẩy cổ cản cứ, cỏ lính xác thực xảc định tính 
mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ tiếp tục bị 
xâm hại hoặc đe dọa xâm hại thì chuyển văn bản đến cơ quan Công an có thẩm 
quyền để xừ lý theo quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản cho người 
tố cáo biết.

Điều 9. Hồ sơ áp dụng biện pháp bào vệ

Hổ sơ áp dụng biện pháp bảo vệ thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật 
Tố cáo và quy định về công lác lữu trừ tài liệu hình thành phố biến trong Công 
an nhân dân (nhỏm hồ sơ về phòng, chổng tham nhùng).

Điều 10. Biện pháp bảo vệ

Căn cứ linh hình thực tế, cơ quan Công an cấp cỏ thẩm quyền cỏ thể áp 
dụng một họặc một số biện pháp đè bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh 
dự, nhân phẩm của người được bảo vệ theo quy định tại Điều 58 Luật Tố cáo.

Điều 11. Kỉnh phí đảm bảo áp dụng biện pháp bảo vệ

Kinh phí áp dụng biện pháp bảo vệ được bảo đảm lừ ngân sách Nhà nưóc. 
Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm lập dự toán kinh phí áp dụng biện 
pháp bảo vệ tông hợp chung vào dự toán ngân sách chi an ninh hằng năm và gửi
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về Bộ Công an (qua Cục Ke hoạch và tài chinh) để tổng hợp gửi Bộ Tài chinh 
theo quy định.

Điều 12. Hiệu lực, điều khoăn chuyển tiếp, trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này cỏ hiệu lực thi hành kể từ ngày 4 5  tháng 0 Z  năm 2021.

2. Các quy dịnh dẫn chiếu trong Thông tư nảy khi được sửa đổi, bồ sung, 
thay ihế thì nội dung dẫn chiếu cùng được điều chinh và thực hiện iheo quy định 
dà dược sửa đổi, bổ sung, thay thế.

3. Thủ trưởng Công an các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đổc Công an các 
linh, thành phổ trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cả nhân 
cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

4. Giao Thanh tra Bộ Công an chủ trì, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo 
cáo việc thực hiện Thông tư; Thủ trưởng Còng an đơn vị trục thuộc Bộ giao đơn 
vị tham mưu, tổng hợp của đơn vị, Thủ trường Công an địa phương giao Thanh 
tra Công an địa phương chủ trì, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, bảo cáo việc thục 
hiện Thòng lư. Trong quá trình thực hiện, néu có vướng mắc, Công an các dơn 
vị, địa phương; cơ quan, tồ chức, đơn vị, cả nhân có liên quan phản ánh về Bộ 
Công an (qua Thanh tra Bộ Công an) để tập hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, 
giải quyểtrỉr^

- Tỏa án nhản dãn lối cao;
- K icm toán nhà nuớc;
• ủ y  ban Trung ương Mặt trộn Tổ quốc Viột Nam;
• Co quan Tning ương của các tổ chức chinh trị-xă hội;
.  HĐND, UBND cổc tỉnh, thành phổ trực thuộc T\V;
• Còng bảo; cộng  ihông tin điện tử Chinh phủ; Cơ sở dử 
liệu quốc gia về vủn bản quy phạm pháp luật; cổ n g  Ihỏng 
tin diện tử Bộ Công nn;
- Bụ Công an: Bộ trương, các Thử tmớng. Cõng an cic 
dơn vị, địa phương:

Nơi nhộn:
- Ban Bi thư Trung ưcmg Đảng
- Thủ tướng Chinh phủ;
- Cảc Phó Thủ tuớng Chinh phủ;

B ộ  TRƯỜNG

-  I U U  i l i u  l U V I I l ý  V . I 1 I I U I  Ị  / •

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ. Cơ quan Ihuộc Chỉnh phủ; , > / '• '  y "
- Vân phòng Trung ương Đảng vả các Ban của Đảng; Ị -  ' ?Vtv.
- Văn phỏng Quổc hội;
- Vản phòng Chủ tịch nước;
- Vần phòng Chinh phủ;
- Viện kicm sát nhân dân tói cao;

-  Lưu: VT, V03. X05(P7).


