
QUYẾT ĐỊNH  

SỐ 1424/QĐ-TTG, NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG 

CHÍNH PHỦ 

về việc thành lập Cục Chống tham nhũng  

thuộc Thanh tra Chính phủ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 06 năm 2004; 

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 25 tháng 11 năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 06 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP, ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Xét đề nghị của Tổng Thanh tra và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ để giúp Tổng 

Thanh tra quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn thanh tra chống tham nhũng theo thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ. 

Cục Chống tham nhũng có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại 

Kho bạc Nhà nước; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. 

Điều 2. Cục Chống tham nhũng được tổ chức cấp Phòng và có Văn phòng đại diện tại 

thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng đại diện có con dấu riêng theo quy định của pháp luật).    

Tổng Thanh tra quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Cục Chống tham nhũng.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

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 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này.  

T/M. CHÍNH PHỦ 

                  Thủ tướng 

       NGUYỄN TẤN DŨNG 

 


