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BÁO CÁO 

Về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011 
 
Thực hiện Công văn số 5016/UBND-PCNC ngày 05 tháng 10 năm 2011 

của Ủy ban nhân dân thành phố về Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng. 
Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2011 như sau: 
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 
1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, 

pháp  luật về phòng chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc 
thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trong 
phạm vi trách nhiệm của Sở. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán 
triệt các văn bản liên quan đến phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ 
công chức, người lao động. Rà soát cập nhật các văn bản liên quan đến Luật 
Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và các văn bản hướng dẫn 
thi hành có liên quan, từ đó tổ chức tuyên truyền, phổ biến qua các hình thức 
như luân chuyển văn bản đến từng cán bộ công chức, người lao động hoặc phổ 
biến trong các cuộc họp nội bộ trong cơ quan từ đó quán triệt cho cán bộ công 
chức, người lao động nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phòng, chống tham 
nhũng trong công tác quản lý tài chính, ngân sách. 

- Nhắc nhở đảng viên, cán bộ công chức trong việc học tập và làm theo 
“Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng 
phí, quan liêu”. Theo đó, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở tiếp tục thực hiện việc 
luân phiên đọc hoặc kể một câu chuyện ngắn về tấm gương đạo đức của Bác Hồ 
tại buổi chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần. Đồng thời, mỗi đảng viên thực hiện việc 
ghi sổ tay đăng ký nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” trong năm 2011. 

- Thường xuyên cập nhật phổ biến các văn bản mới về phòng, chống tham 
nhũng trên trang web của Sở Tài chính để công dân và các tổ chức, đoàn thể có 
điều kiện tìm hiểu về luật Phòng, chống tham nhũng. 

- Triển khai Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra 
Chính phủ về chương trình công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh 
tra. 

- Tiếp tục quán triệt và triển khai cho toàn thể cán bộ, công chức các văn 
bản pháp lý và biện pháp thực hiện kiềm chế lạm phát năm 2011 theo Nghị quyết 
11/NQ – CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. 
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- Ban Giám đốc Sở thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban rà soát, kiểm tra 
lại tất cả các quy trình xử lý công việc thuộc thẩm quyền giải quyết theo đúng 
chức năng; hoàn thiện, bổ sung theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút 
ngắn thời gian xử lý công việc. 

- Trong tháng 8/2011 đã tổ chức cho toàn thể đảng viên thảo luận Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ thành phố; 
đồng thời tổ chức lớp tập huấn quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng 
và Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ thành phố cho toàn thể cán bộ công chức 
(không phải là đảng viên). 

Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân 
thành phố một số cơ chế chính sách về quản lý, điều hành ngân sách cũng như 
các chế độ tiêu chuẩn, định mức góp phần phòng chống tham nhũng, cụ thể: 

+ Có văn bản gửi các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện 
hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách 
nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động. 

+ Có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố về góp ý dự thảo Thông tư 
sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2010/TT-BTC ngày 20/1/2010 của Bộ Tài chính 
về Hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ 
bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu 
sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính. 

+ Trình Ủy ban nhân dân thành phố giao bổ sung vốn đầu tư phân cấp cho 
các quận huyện để đầu tư xây dựng các dự án trường học, trạm y tế trên địa bàn 
quận huyện; giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2011 (đợt 2). 

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư  trình Ủy ban nhân dân thành phố 
về đầu tư trang thiết bị, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, diễn tập, cảnh báo, dự 
báo và phục vụ công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2011 
cho các Sở, ngành, đơn vị, quận huyện từ nguồn Quỹ phòng, chống lụt bão 
thành phố. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 
a.Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Luật phòng chống 

tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 
- Tiếp tục thực hiện theo những văn bản trước đây đã được ban hành như: 

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ; Kế hoạch 1782/KH-
STC ngày 02/3/2011 của Sở Tài chính về triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP.  

- Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 11224/KH-STC-VP ngày 
27/10/2011 về triển khai thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 
2011 và Quyết định số 11225/QĐ-STC-VP ngày 27/10/2011 về việc phê duyệt 
danh sách cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản năm 2011. Trong đó: 

+ Số CBCC kê khai lần đầu : 23 người 
+ Số CBCC kê khai bổ sung: 94 người 
Thời gian thực hiện kê khai từ ngày 10/11/2011 đến 30/11/2011.  

- Các phòng ban thuộc Sở triển khai Công văn số 4421/STC-VP ngày 
10/5/2011 về xây dựng chương trình, công tác phòng, chống tham nhũng năm 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/event?_pageid=578,1&_dad=portal&_schema=PORTAL&_portlet_ref=578_33330824_578_1_1&_event_docid=93135&_eventName_view_detail=
http://vanban.chinhphu.vn/portal/event?_pageid=578,1&_dad=portal&_schema=PORTAL&_portlet_ref=578_33330824_578_1_1&_event_docid=93135&_eventName_view_detail=
http://vanban.chinhphu.vn/portal/event?_pageid=578,1&_dad=portal&_schema=PORTAL&_portlet_ref=578_33330824_578_1_1&_event_docid=93135&_eventName_view_detail=
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2011. Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện của từng phòng, ban thuộc 
Sở để kịp thời ngăn ngừa những hành vi tham nhũng cũng như tránh tình trạng 
lãng phí trong thực hiện công việc được giao nhằm đạt hiệu quả cao trong công 
việc. 

b.Việc xây dựng các văn bản, quy định theo thẩm quyền để phòng ngừa 
tham nhũng: 

- Thực hiện theo Quyết định số 3092/QĐ-STC-TTr ngày 06/4/2010 về 
việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham 
nhũng đến năm 2020 của Sở Tài chính.  

- Thẩm tra phân bổ đầu năm và điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách nhà 
nước năm 2011 cho các cơ quan, đơn vị khối thành phố trên cơ sở căn cứ theo 
Quyết định số 82/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành 
phố về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2011 và theo các 
văn bản pháp lý của Uỷ ban nhân dân thành phố. 

- Tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố nhiều cơ chế chính 
sách về quản lý, điều hành ngân sách cũng như các chế độ tiêu chuẩn, định mức sát 
với thực tế để tăng cường cho công tác phòng chống tham nhũng như báo cáo về 
phương thức quản lý nhà nước phù hợp để quản lý các nguồn quỹ vận động từ xã 
hội, đề xuất cơ chế phối hợp, giám sát việc quản lý tài chính của Liên đoàn Lao 
động Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố; có văn bản góp ý 
dự thảo Thông tư về phí bán đấu giá tài sản và về thực hiện Thông tư 06/2011/TT-
BTC ngày 14/6/2011 của Bộ Tài chính liên quan đến tiêu chuẩn, định mức xe 
chuyên dùng. 

- Thực hiện tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm trang thiết bị và 
tài sản theo dự toán được giao, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
trang thiết bị làm việc theo Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ ; Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của Ủy ban 
nhân dân thành phố và theo các văn bản chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết số 
11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ tiết kiệm thêm 10% để kiềm chế lạm 
phát. 

- Phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy và Văn phòng Thành ủy thẩm định Đề 
án khoán kinh phí hành chính năm 2011 cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
thành phố; Phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng  thành phố có công văn 
hướng dẫn kinh phí khen thưởng theo Nghị định số 42/CP; Phối hợp Sở Nội vụ 
triển khai chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chương trình cải 
cách hành chính  gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị; Phối 
hợp Sở Nội vụ có công văn Liên Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố triển khai 
Quyết định số 30/2011/QD-TTg ngày 01/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữa các chức danh lãnh đạo chuyên 
trách tại các Hội. 

- Tham gia Đoàn công tác với Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ kiểm tra Đài 
Tiếng nói nhân dân thành phố; Tham gia Đoàn công tác với Ban Tuyên giáo 
Thành uỷ khảo sát tình hình bồi dưỡng lý luận chính trị tại Đảng uỷ cấp trên cơ 
sở.  
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- Phối hợp các phòng ban trong Sở tổng hợp các vướng mắc, tồn tại phát 
sinh trong thực hiện khi triển khai Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-
BNV ngày 15/6/2005 của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ “Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều 
kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ 
trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước”. 

- Tham gia góp ý công văn Liên Sở Tài chính – Sở Nội vụ hướng dẫn giải 
quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của 
Chính phủ. 

- Phối hợp Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân thành phố về nội dung, mức 
chi và dự toán kinh phí phục vụ công tác bầu cử của Đại biểu Quốc hội khoá 
XIII và bầu cử Đại biểu HĐND TP khoá VIII. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố 
về định mức khoán chi hành chính năm 2011 cho các Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị thành phố, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố. 

-Phối hợp Ban Tổ chức Thành uỷ, Sở Nội vụ hoàn chỉnh tờ trình điều 
chỉnh định mức khoán chi quản lý hành chính năm 2012 để trình UBNDTP.    

c. Công tác cải cách hành chính, rà soát văn bản: 
 - Duy trì công tác cải cách hành chính “Một cửa” để từ đó hoàn thiện, bổ 

sung theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý công 
việc. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 30 giai đoạn 3. 

- Ban Giám đốc Sở đã ban hành Kế hoạch số 11518/STC-VP ngày 07/11/2011 
về việc kiểm tra cải cách hành chính quý III/2011 tại các phòng, ban thuộc Sở để 
kiểm tra việc xử lý hồ sơ, công văn đến từ 01/07/2011 đến 30/10/2011.  

- Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, qua đó tham mưu, đề 
xuất Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi một số cơ chế 
chính sách cũng như các chế độ tiêu chuẩn, định mức không còn phù hợp với 
tình hình thực tế. Cụ thể: văn bản số 7925/STC-CS ngày 27/07/2011 của Sở Tài 
chính về hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân 
sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động; văn bản số 8140/STC-BCĐ 09 – CS 
ngày 01/08/2011 của Sở Tài chính về báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố các 
nội dung sửa đổi, bổ sung mới tại Thông tư 39/2011/TT-BTC ngày 22/03/2011 
của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 
16/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-
TTg ngày 19/01/2009 và Thông tư 175/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 
21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở 
hữa nhà nước. 

- Thực hiện tốt việc giao tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-
CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 
05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập. 

- Xây dựng quy trình cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách để các đơn vị có 
liên hệ công tác nắm và phối hợp thực hiện. 
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- Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, qua đó tham mưu, đề 
xuất Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi một số cơ chế 
chính sách cũng như các chế độ tiêu chuẩn, định mức không còn phù hợp với 
tình hình thực tế.  

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng. 
Trong năm Sở Tài chính không phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng. 
4. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến 

năm 2020. 
a. Hình thức tổ chức chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng ở địa 

phương, đơn vị: 
- Ban Giám đốc Sở Tài chính đã chỉ đạo các phòng, ban và Chi cục Tài 

chính doanh nghiệp phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức về những 
yêu cầu trong công tác phải trung thực, chính xác, đúng pháp luật; tinh thần và 
thái độ làm việc phải tận tụy phục vụ nhân dân và nhắc nhở cán bộ công chức 
luôn luôn coi trọng công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng 
phí… 

Bên cạnh đó, Sở Tài chính còn công bố số điện thoại và lịch tiếp dân của 
Ban Giám đốc để tổ chức, người dân có thể phản ánh kịp thời các khó khăn, 
vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Tài chính. 

- Thực hiện công khai minh bạch về tài chính của Sở đến toàn thể cán bộ 
công chức theo đúng quy định; về kế hoạch thanh tra, kết luận thanh tra, các quy 
trình xử lý công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng trước khi thực hiện 
triển khai thanh tra kiểm tra tại các đơn vị.  

- Thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ 
công chức trong khi thực hiện công vụ: “Trung thực, chính xác, đúng pháp luật, 
tận tụy phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân”. 

b. Xây dựng quy chế làm việc, phối hợp: 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở đều đã xây dựng quy chế làm việc và 

quy trình xử lý công việc, thống nhất nguyên tắc giải quyết công việc tạo sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban trong Sở. 

- Định kỳ hàng quý, Sở Tài chính đều tiến hành họp giao ban mở rộng để 
kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn. Các phòng, ban chuyên môn báo 
cáo những việc đã hoàn thành và những việc chưa hoàn thành, những vướng 
mắc khó khăn, các văn bản kiến nghị của các cơ quan, đơn vị còn tồn đọng để 
đôn đốc, nhắc nhở cán bộ công chức khẩn trương thực hiện và tìm ra biện pháp 
tháo gỡ kịp thời. 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG 
CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH  

1. Đánh giá tình hình tham nhũng.  
Từ đầu năm đến nay, Sở Tài chính chưa có cán bộ, công chức nào bị các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh có hành vi tiêu cực, tham nhũng. 
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Sở Tài chính đã triển khai tốt vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân về 
các hoạt động tại cơ quan, đặc biệt là việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Về công tác cán bộ phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng: 
- Quán triệt cho cán bộ, công chức hiểu rõ mục đích, ý nghĩa nội dung của 

công tác phòng, chống tham nhũng ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người 
Lãnh đạo và cấp ủy và tính tiên phong của cán bộ đảng viên. Cụ thể và thiết thực 
bằng cách gương mẫu đi đầu trong công việc và các hoạt động cho mọi người 
noi theo. 

- Phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ công chức, thực hiện quy chế 
dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị ; tăng cường tính công khai minh bạch trong 
hoạt động của cơ quan; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực thi 
công vụ.  

-  Để thực hiện công tác tổ chức bộ máy hoạt động ngày càng có hiệu quả, 
định kỳ hàng quý các phòng ban của Sở tiến hành họp nhận xét và đánh giá kết quả 
công tác của cán bộ công chức nhằm sắp xếp, bố trí cán bộ cho phù hợp với năng 
lực chuyên môn nhất là cán bộ chuyên quản, thẩm kế, thanh tra … 

- Chấn chỉnh lề lối và phong cách làm việc của cán bộ, công chức và phát 
động cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành - sáng tạo - 
tận tụy - gương mẫu” gắn với cuộc vận động xây dựng công sở “ngày làm việc 
08 giờ, năng suất, chất lượng hiệu quả”. 

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC 
HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG: 

Nhận thức công tác Phòng, chống tham nhũng đóng vai trò rất quan trọng 
trong công tác quản lý tài chính - ngân sách. Sở Tài chính đã đề ra nhiều biện 
pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch tất cả các quy trình xử 
lý công việc; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cán bộ công chức luôn học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy dân chủ tại cơ quan 
tạo ra sự đồng thuận của cán bộ công chức. Qua đó, góp phần tăng cường việc 
phòng ngừa và chống tham nhũng ngày càng tốt hơn. 

Cán bộ công chức của Sở Tài chính luôn nêu cao: “cần kiệm - liêm chính 
- chí công - vô tư” trong công tác quản lý tài chính - ngân sách. Khi thực thi 
nhiệm vụ có thái độ tôn trọng, không sách nhiễu, khó khăn, gây phiền hà cho 
người dân. 

Sở Tài chính kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận:  
- BCĐ phòng, chống tham nhũng TP; 
- Thanh tra thành phố; 
- GĐ; PGĐ khối (để b/c); 
- Lưu: VT ,TTr Sở.     

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

Nguyễn Tấn Tài 
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