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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số:   9328/BC-STC-TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  TP. Hồ Chí Minh, ngày  04 tháng 12  năm 2015

 

BÁO CÁO  
         Về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 

 
Thực hiện Công văn số 4033/UBND-PCNC ngày 06 tháng 8 năm 2013 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, 
chống tham nhũng. 

Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham 
nhũng năm 2015 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: 

- Thường xuyên cập nhật các văn bản - thông tin về phòng chống tham 
nhũng và thông báo cho cán bộ công chức nhận thức rõ tầm quan trọng của việc 
phòng, chống tham nhũng để từ đó rút ra bài học về công tác quản lý tài chính - 
ngân sách. 

- Tiếp tục đẩy mạnh 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 kể một câu chuyện 
ngắn về tấm gương đạo đức của Bác Hồ tại buổi chào cờ sáng thứ hai 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” nhằm nâng cao nhận thức và tinh 
thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức về ý thức tiết kiệm, đạo đức, lối 
sống, chống lãng phí, chống tham nhũng để thực thi công vụ được tốt hơn. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:  
Cho đến thời điểm báo cáo Sở chưa phát hiện có hiện tượng tham nhũng, 

tuy nhiên công tác phòng ngừa luôn được Đảng ủy và Ban Giám đốc thường 
xuyên quan tâm và chỉ đạo cụ thể: 

a. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động 
của cơ quan: 

- Thực hiện công khai minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản, 
sửa chữa tài sản, công khai về tài chính. Tất cả hoạt động này đều công khai qua 
các hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan và thông qua Hội nghị CBCC theo đúng 
quy trình, quy định của Nhà nước.  
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- Công khai, minh bạch các quy trình xử lý hồ sơ công việc, quy trình cấp 
mã số đơn vị sử dụng ngân sách, quy trình về thanh quyết toán vốn đầu tư bằng 
hình thức niêm yết tại trụ sở để các đơn vị có thể phối hợp thực hiện. 

b. Việc xây dựng, ban hành, thực hiện các quy định về chế độ, định mức, 
tiêu chuẩn: 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở Tài chính đã thường xuyên 
phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động rà soát các văn bản quy phạm 
pháp luật để 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 của địa phương. Trong năm 2015, 
đã tham mưu tổng cộng 07 văn bản góp ý về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; 01 
văn bản về báo cáo tình hình công tác xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà 
nước theo quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 và 
phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (VB số 2760/STC-BCĐ09-CS ngày 
20/4/2015); 01 văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 
32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ (VB số 6791/STC-
CS ngày 7/9/2015) và 01 văn bản về xây dựng định mức xe ô tô chuyên dung 
cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố (VB số 8949/STC-
CS ngày 23/11/2015). 

- 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. Đặc biệt đến tháng 11/2015 CBCC Văn phòng sở đã thực hiện tiết kiệm 
được 20.115.000 đ từ việc tiết kiệm sử dụng văn phòng phẩm.  

c. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 
chức: 

- Xây dựng quy chế làm việc và quy trình xử lý công việc giữa các phòng, 
ban, đơn vị thuộc Sở để cùng phối hợp chặt chẽ trong công tác để giải quyết 
công việc được thông suốt. Định kỳ hàng tháng Sở tiến hành họp giao ban Ban 
Giám đốc mở rộng để kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn, rà soát và 
khắc phục các công việc còn tồn đọng tại các phòng ban, nêu nguyên nhân và 
biện pháp giải quyết, khắc phục. 

- Triển khai sâu rộng và thực hiện nghiêm túc quy định về quy tắc, chuẩn 
mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức ngành Tài chính trong 
thi hành công vụ và trong quan hệ xã hội “Trung thực, chính xác, đúng pháp luật, 
tận tụy phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân”. Duy trì công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí một cách thường xuyên, liên tục, có biện pháp chặt chẽ, 
không để sơ hở trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ.  

Trong năm 2015, Sở đã cử 204 lượt CBCC tham gia các lớp trung cấp 
chính trị, quản lý nhà nước, đào tạo, bồi dưỡng do Sở Nội vụ và Ban Tổ chức 
Thành uỷ tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nhằm đảm bảo sự liêm 
chính và trách nhiệm cao trong thi hành nhiệm vụ. 
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d. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 
phòng ngừa tham nhũng: 

- Trong năm 2015 đã thực hiện việc sắp xếp, điều động sang đơn vị khác 07 
trường hợp; bổ nhiệm lại 07 trường hợp, điều động nội bộ 12 trường hợp và bổ 
nhiệm mới 03 trường hợp. 

- Trong năm 2015, không có sự phản ánh nào của dân về việc không hài 
lòng trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chưa có cán bộ 
công chức nào bị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh có hành vi tiêu cực, 
tham nhũng. 

e. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: 
- Sở Tài chính đã triển khai cho tất cả cán bộ, công chức thực hiện việc kê 

khai tài sản, thu nhập theo qui định tại Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 
17/7/2013 của Chính phủ. 

- Trong năm 2015 đã thực hiện niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu 
nhập với số lượng 180 CBCC. Trong đó Sở quản lý 176 người, Thành uỷ quản 
lý 04 CBCC. 

f. Việc thực hiện công tác cải cách hành chính, rà soát văn bản:  
- Phối hợp Đoàn Thanh niên Sở thực hiện niêm yết 44 thủ tục hành chính 

đang áp dụng tại Sở. Thực hiện cơ chế một cửa trong cải cách hành chính. 
- Căn cứ Quyết định số 6367/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành 
chính trên địa bàn Thành phố năm 2015. Sở đã xây dựng Kế hoạch số 462/KH-
STC-VP ngày 20/01/2015 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 
tại Sở; Căn cứ Quyết định số 6187/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Ủy ban 
nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2015 trên địa bàn 
thành phố, Sở xây dựng Kế hoạch số 763/KH-STC-VP ngày 28/01/2015 về thực 
hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2015 tại Sở. 

- Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của 
Chính phủ: 

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 
2015; Sở đã hoàn tất ra Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán năm 2015 đồng thời 
thực hiện việc giao tự chủ tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP cho các cơ 
quan hành chính.  

- Tình hình thực hiện giao tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-
CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ:  

Hiện nay, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập do Sở đang theo dõi, quản lý 
là 355 đơn vị. Đồng thời tiếp tục rà soát giao tự chủ tài chính cho các đơn vị sự 
nghiệp công lập mới thành lập (nếu có). 
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+ Tình hình thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của 
Chính phủ:  

Tính đến thời điểm hiện nay, sau khi rà soát các đơn vị trên địa bàn thành 
phố thực hiện việc chuyển đổi theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 
5/9/2005 của Chính phủ thì tổng số đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm theo cơ chế của tổ chức khoa học – công nghệ là 09 
đơn vị.  

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp 
công lập trên địa bàn thành phố để thực hiện việc chuyển đổi theo cơ chế của tổ 
chức khoa học – công nghệ quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 5/9/2005.  

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: 
Chưa phát sinh hoặc xử lý các vụ tham nhũng trong năm 2015. 
4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng: 
Trong năm 2015 không triển khai việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực 

hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 
5. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng 

đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc tế về chống 
tham nhũng: 

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

- Triển khai kế hoạch số 4200/KH-STC-TTr ngày 16/5/2013 của Sở Tài 
chính thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 
của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của 
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội 
nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng” giai đoạn 2012-2016. 

- Sở Tài chính luôn xác định công tác Phòng chống tham nhũng là nhiệm 
vụ quan trọng trong công tác quản lý tài chính nhà nước. Do đó, đã thực hiện 
nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch tất cả 
các quy trình xử lý công việc; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế 
khác; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thường xuyên “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; khuyến khích động viên tinh thần phê 
bình và tự phê bình; phát huy dân chủ tại cơ quan tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết 
trong cán bộ công chức. Qua đó, góp phần tăng cường việc phòng, chống tham 
nhũng ngày càng hiệu quả. 

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: 
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Trong năm 2015, chưa phát hiện trường hợp tham nhũng. 
2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng: 
 - Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức: Sở luôn 

khuyến khích và động viên cán bộ công chức không ngừng học tập, nâng cao 
trình độ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công việc được giao.    

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, động viên khích lệ tinh thần phê và tự 
phê ở mỗi CBCC và Đảng viên.  

- Triển khai thống nhất quy trình và niêm yết công khai trong công tác 
thanh toán, quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính, thực hiện nghiêm túc các 
quy định về công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện kê khai tài 
sản của CBCC, công khai Quy trình xử lý hồ sơ công việc nhằm góp phần tăng 
cường công tác phòng, chống tham nhũng. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, 
chống tham nhũng. 

3. Dự báo tình hình tham nhũng: 
Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng không để phát sinh trường hợp tham nhũng hay kiến nghị của 
các tổ chức, cá nhân quan liêu, tham nhũng. 

III. Phương hướng nhiệm vụ của công tác phòng, chống tham nhũng: 
- Lãnh đạo Sở tiếp tục tập trung chỉ đạo và quán triệt đến từng cán bộ công 

chức về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí; tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về ý thức trách 
nhiệm của cán bộ công chức trong việc phòng ngừa và chống tham nhũng. Gắn 
liền công tác phòng, chống tham nhũng với cuộc vận động “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến trong toàn thể 
CBCC, xem việc phòng, chống tham nhũng là công việc thường xuyên.  

Trên đây là một số nội dung báo cáo về công tác Phòng, chống tham nhũng 
của Sở Tài chính Thành phố trong năm 2015 ./.   

Nơi nhận: 
- Bộ Tài chính; Thanh tra thành phố; 
- Lưu: VT,TTr Sở    

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Đã ký 

 
 

Nguyễn Tấn Tài 
 


