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BÁO CÁO 
kết quả kiểm tra nội bộ về công tác phòng,  

chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2016 

------- 

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 17/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về “triển khai thực hiện chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ chính 

trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, 

vụ án tham nhũng”; Thông báo số 45-TB/TU, ngày 27/6/2016 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về “công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2016”, Công văn số 183-CV/BNCTU, ngày 08/8/2016 của Ban 

Nội chính Tỉnh ủy về việc “tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ về 

phòng, chống tham nhũng”; Kế hoạch số 29-KH/ĐUK của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối. Cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh báo cáo kết quả tự kiểm 

tra 9 tháng đầu năm 2016 như sau: 

1. Việc quán triệt, phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng 

 Hàng năm Thủ trưởng cơ quan phối hợp với cấp ủy kịp thời tổ chức quán 

triệt, phổ biến các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí  cho 100 % cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan qua các 

buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan. 

2. Kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 

2.1. Về công tác giám sát, sửa đổi quy chế, quy định, công khai minh bạch 

Thủ trưởng cơ quan, Chi ủy, Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân giám sát 

thường xuyên đối với cán bộ, công chức trong việc thực hành tiết kiệm (điện, nước, 

văn phòng phẩm, tiếp khách…), phòng, chống tham nhũng lãng phí; việc khắc 

phục hạn chế khuyết điểm, chấp hành các Chỉ thị 27, 30, 40-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

Đầu quý 1/2016, cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị cán bộ, công 

chức cơ quan để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công khai kinh 

phí sử dụng năm 2015 và đề ra các nhiệm vụ năm 2016. Đồng thời tiến hành rà 

soát sửa đổi, bổ sung một số khoản, mục ở một số quy chế, quy định của cơ 

quan (quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, quy chế về sử 

dụng kinh phí tiết kiệm được, quy chế công khai tài chính, quy chế xét sáng 

kiến…,  quy định công tác Văn thư lưu trữ…) đúng với quy định của cấp trên và 

phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.Việc sửa đổi, bổ sung được lấy ý kiến 
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của cán bộ, công chức trong cơ quan, qua đó Văn phòng tổng hợp ý kiến trình 

hội nghị cán bộ công chức thảo luận thống nhất trước khi ký ban hành.  

2.2. Việc thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan 

9 tháng đầu năm 2016 

- Công tác tổ chức, cán bộ; trong thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ 

công chức trong cơ quan 

Công tác tổ chức cán bộ tiến hành công khai dân chủ, đúng quy trình, quy 

định của cấp trên (việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng lương, chuyển 

ngạch, bổ nhiệm, sắp xếp bố trí cán bộ); thanh toán kịp thời các chế độ, chính 

sách đối với cán bộ công chức trong cơ quan (tiền lương, tiền thưởng, lễ tết, chế 

độ bảo hiểm, công tác phí). Tuy nhiên, còn có một số thiếu sót như sau: Chưa 

tiến hành nâng lương thường xuyên kịp thời cho 01 cán bộ Đoàn khối (hợp đồng 

trong biên chế, thời điểm nâng lương tháng 5/2016), chưa kịp thời thanh toán 

chế độ đào tạo bồi dưỡng cho các đồng chí được cử đi học các lớp cao cấp chính 

trị, cao học. 

- Công tác mua sắm, thanh lý tài sản cơ quan 

Trong 9 tháng đã mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác với số tiền: 

29.914.000đ (01tủ hồ sơ 8.020.000đ; 01 bộ máy vi tính và 02 thùng CPU 

21.894.000đ); thanh lý  một số tài sản, đã bị hỏng không sử dụng được (01 máy 

photocopi và 01 bàn làm việc ván ép). 

 Việc mua sắm tài sản được tiến hành lấy ý kiến từng ban, bộ phận về nhu 

cầu mua sắm tài sản; việc mua sắm; thanh lý tài sản thực hiện công khai và đảm 

bảo các thủ tục, quy trình, quy định của cấp trên; tổ chức công khai bản kê khai 

tài sản, thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện kê khai. 

- Công tác quản lý, sử dụng kinh phí được cấp  

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao và dự toán năm được duyệt, 

Thường trực Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch chi theo từng tháng, quý trong 

năm.  Định kỳ hàng năm tiến hành lập dự toán, quyết toán kinh phí đầy đủ kịp 

thời đúng mẫu đảm bảo theo định mức quy định của cấp trên. 

- Tình hình kinh phí năm 2016:  
Tổng kinh phí được cấp năm 2016:   4.471.000.000đồng  (Trong đó:Kp tự 

chủ là 3.156.000.000đ, kinh phí không tự chủ 1.315.000.000đ) 

- Tình hình sử dụng kinh phí 9 tháng đầu năm 
 Kinh phí năm trước chuyển sang:      (KP tự chủ)                  11.149.240,đ 

     ( KP không tự chủ)                42.485.102,đ 

 Kinh phí được cấp 9 tháng đầu năm: (KP tự chủ)              2.373.000.000,đ 

     ( KP không tự chủ)               928.000.000,đ 
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 Kinh phí được sử dụng 9 tháng đầu năm:(KP tự chủ)       2.384.149.240,đ 

     ( KP không tự chủ)               970.485.102,đ 

 Kinh phí đã chi 9 tháng đầu năm: (KP tự chủ)                   2.298.462.560,đ 
 (Trong đó đã chi trích lập các quỹ 108.127.190, tạm ứng TNTT quý 2: 23.000.000) 

                                                                     ( KP không tự chủ)         665.972.803,đ 

 Kinh phí kết chuyển quý sau:  (KP tự chủ)                             85.686.680,đ 

           ( KP không tự chủ)         304.512.299,đ 

Các khoản chi, mục chi trong 9 tháng đầu năm được thực hiện theo quy 

chế chi tiêu nội bộ, đúng nguyên tắc tài chính, đảm bảo quy trình, thủ tục, tiết 

kiệm, sổ sách chứng từ đầy đủ gọn gàng, rõ ràng. 

Cơ quan, đã tổ chức công khai tài chính (các khoản chi hoạt động nguồn 

kinh phí tự chủ và nguồn kinh phí không tự chủ) thông qua trong hội nghị sơ kết 

6 tháng đầu năm của cơ quan, hàng quý công khai bằng văn bản treo ở bảng 

thông báo của cơ quan tại bộ phận văn phòng. 

3. Đánh giá chung 

 Căn cứ vào các nhiệm vụ được giao Đảng ủy Khối đã thực hiện khá tốt 

công tác tổ chức cán bộ; công tác mua sắm, thanh lý tài sản cơ quan. Công tác 

quản lý, sử dụng tài chính chặt chẽ, đúng quy định đảm bảo nguyên tắc, hiệu quả 

và tiết kiệm.  

Kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi một số nội dung, mức chi chưa phù 

hợp với tình hình cơ quan và điều chỉnh, bổ sung khi có sự thay đổi về chế độ, 

chính sách của Đảng và Nhà nước vào các quy chế, quy định của cơ quan. Thực 

hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch trong các hoạt 

động của cơ quan.  

4. Kiến nghị  

Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy xét duyệt, cấp kinh phí đào tạo để Đảng ủy 

Khối có kinh phí kịp thời thanh toán các chế độ cho cán bộ, công chức được cử 

đi học./.     

 
Nơi nhận:                                                T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Văn phòng Tỉnh ủy;                                                          BÍ THƯ 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Thường trực Đảng ủy; 
- Các ban, đoàn thể Đảng ủy;       (Đã ký và đóng dấu) 
- Lưu VP.                                                             
                                                                              
                                                                                       Lê Đức Hùng 

                                                                                      


