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THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

QUẬN ỦY QUẬN 3 
*  

Số          - BC/QU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Quận 3, ngày     tháng     năm 2020 

 
BÁO CÁO 

Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 
(số liệu từ 16/12/2019 – 16/12/2020) 

---- 
 

Căn cứ Chương trình số 34-CTr/QU ngày 14/5/2020 về "Thực hiện công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2020", Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 báo cáo 
kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO  
1. Việc quán triệt tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN) 
Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm, đánh 

giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh 
đạo, quản lý năm 2019 1 đến các đồng chí Quận ủy viên, cấp ủy cơ sở và cán bộ chủ chốt 
của Quận. Trong hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cơ sở đảng và 
thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy 
về thực hiện công tác PCTN, đồng thời chỉ đạo tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác 
kiểm tra, giám sát đối với những vị trí, bộ phận công tác dễ phát sinh tiêu cực và cán bộ, 
đảng viên có đơn thư, dư luận phản ảnh để kịp thời phát hiện dấu hiệu tham nhũng, lãng 
phí, từ đó có biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa. 

Chỉ đạo cấp ủy các cơ sở đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm 
triển khai thực hiện Quy định số 02-QĐ/QU của của Ban Thường vụ Quận ủy (nhằm 
thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Thành ủy về “Quy trình giải quyết thông tin 
phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, 
vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”) phù hợp với tình hình thực tế tại 
cơ quan, đơn vị mình phụ trách. 

Thường trực Quận ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Nội chính về thực hiện công 
tác nội chính và PCTN Quý I và triển khai những công việc trọng tâm trong những quý 
tiếp theo 2. Tháng 7/2020, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận 
ủy bao cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham những 6 tháng đầu năm 2020 3. 

2. Việc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN 
Trên cơ sở quán triệt Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 

2015 – 2020 và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác 

 
1 Hội nghị ngày 29/5/2020  
2 Báo cáo số 445-BC/QU ngày 01/7/2020. 
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PCTN, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành “Chương trình công tác PCTN, lãng phí 
năm 2020” và triển khai đến các cơ sở đảng để quan tâm thực hiện 4.  

Hầu hết các đồng chí cán bộ lãnh đạo của Quận và cấp ủy cơ sở đều thể hiện tính 
gương mẫu của người đứng đầu và điều hành cơ quan, đơn vị thực hiện công tác PCTN 
một cách tích cực. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện công tác PCTN 
thông qua thái độ, sự tận tình khi tiếp xúc với nhân dân và giải quyết công việc của nhân 
dân đúng hẹn. 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Quận đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng 
các kế hoạch thanh tra, rà soát những nội dung có liên quan đến PCTN trong năm 2020, 
đồng thời ban hành 05 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCTN trên các lĩnh vực: thực 
hiện quy chế dân chủ cơ sở; thanh tra PCTN; cải cách hành chính và việc cán bộ công 
chức chấp hành chế độ công vụ v.v... 5. 

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN 
Ủy ban nhân dân Quận đã tổ chức 24 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, với 

2.463  người tham dự nội dung tuyên truyền gồm: Luật Phòng chống tham nhũng, Luật 
Nghĩa vụ quân sự, Thông tư 01/2020/TT-BTP, Nghị định 24/2019/NĐ-CP, Nghị định 
100/2019/NĐ-CP, Quy định pháp luật về phòng, chống tín dụng đen, Luật hòa giải 
v.v…; phát hành 03 loại tờ bướm với số lượng là 22.162 tờ. 

Các phường đã tổ chức 06 buổi tuyên truyền, với 315 người tham dự nội dung 
tuyên truyền gồm chức Luật phòng chống tham nhũng, Luật trẻ em, Luật phòng, chống 
bệnh truyền nhiễm v.v… Phát hành 23 loại tờ bướm với số lượng là 19.550 tờ. 

Các phòng, ban thuộc Quận thường xuyên lồng ghép triển khai các quy định liên 
quan đến thực hành tiết kiệm và PCTN trong các buổi họp giao ban hàng tuần. 

4. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN 
Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy kiểm tra việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng 

phí năm 2020 đối với 03 cơ sở đảng. Kết quả kiểm tra: Các cơ sở đảng thực hiện công 
tác đảng phí theo quy định. Tuy nhiên, có cơ sở đảng chưa ghi đầy đủ các cột, mục trong 
sổ quản lý đảng phí; thiếu báo cáo tổng hợp cuối năm; quyết toán một số khoản chi chậm 
v.v…Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đề nghị các cơ sở đảng lưu ý khắc phục 6. 

Tiếp tục phân công và điều chỉnh phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường 
vụ, Quận ủy viên và cán bộ, chuyên viên Cơ quan Đảng dự sinh hoạt với 41/41 cơ sở 
đảng để nắm tình hình và kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, báo cáo những nội dung cần chấn 
chỉnh ngay từ lúc mới phát hiện, hạn chế sai sót nhỏ trở thành vi phạm lớn. 

 
4. Chương trình số 31-CTr/QU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát năm 2020”. 
Chương trình số 34-CTr/QU ngày 14/5/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Thực hiện công tác phòng 

chống tham nhũng năm 2020”.  
5. Kế hoạch số 298/KH-TT ngày 23/12/2019 của Thanh tra Quận về “công tác thanh tra năm 2020”. 
Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về “Phê duyệt kế hoạch công tác 

thanh tra năm 2020 của Thanh tra quận 3”. 
Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/02/2020 về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận 3. 
Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 07/02/2020 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn quận 3. 
Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 “Ban hành quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân Quận” 
6. Trường THPT Marie Curie, Nguyễn Thị Minh Khai và Đảng ủy phường 3. 
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Rà soát và ban hành báo cáo “Kết quả thực hiện Thông báo kết Luận số 641-Kl 
ngày 29/10/2019 về kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác 
quản lý nhà đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước đối với Ban Thường vụ 
Quận ủy quận 3” 7. 

5. Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo và PCTN 
Trong năm, Quận có 221 lượt tiếp công dân (trong đó lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

Quận và lãnh đạo Quận ủy tiếp 131 lượt, cán bộ tiếp dân tiếp 90 lượt). Tổng số đơn tiếp 
nhận mới là 247 đơn; đơn tồn: 39 đơn; phải giải quyết: 208 đơn, tổng số đơn đã giải 
quyết 138 đơn, đang giải quyết 71 đơn.  

Thanh tra Quận tiến hành 08 cuộc thanh tra kinh tế xã hội đối với 08 đơn vị (trong 
đó, có 07 cuộc theo kế hoạc và 01 cuộc đột xuất). Nội dung thanh tra: việc sử dụng quỹ 
bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh đối với 
02 đơn vị; việc quản lý, sử dụng các mặt bằng nhà, đất đối với 01 đơn vị; việc chấp hành 
chính sách quản lý phát triển và thực hiện quy định pháp luật về tài chính đối với Ban 
Quản lý chợ; việc quản lý, sử dụng các mặt bằng nhà, đất tại 02 đơn vị; việc lập dự toán, 
chấp hành thu – chi, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước và ngoài nhà nước năm 
2018 – 2019 tại trường trung học cơ sở; việc chấp hành trình tự thủ tục trong đầu tư sửa 
chữa cụm đường số 1 và số 3 Cư xá Đô Thành Phường 4, Quận 3; việc thực hiện các quy 
định pháp luật về Phòng, chống tham nhũng tại trường Tiểu học; về công tác tiếp công 
dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân Phường 1 và Phường 11 
8. Kết quả thanh tra: Nhìn chung, các đơn vị thực hiện khá tố các nội dung được thanh 
tra. Có  01 đơn vị sai sót cần chấn chỉnh chủ yếu là thực hiện hợp đồng cho thuê, liên 
doanh, liên kết sử dụng mặt bằng, đất công không đúng quy định. Đoàn thanh tra đã xử 
lý và yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm 9. 

Thường trực Hội đồng Nhân dân và các Ban Hội đồng Nhân dân Quận đã ban 
hành 02 chương trình hoạt động giám sát năm 2020 10; tổ chức …… đoàn giám sát và 
…… đoàn khảo sát. Nội dung khảo sát, giám sát: Tình hình tuyển gọi công dân nhập ngũ 
năm 2020; công tác tổ chức thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-
19; công tác đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của các trường 
công lập do Quận quản lý trong việc tổ chức tiếp nhận học sinh đi học trở lại tại các 
trường công lập của Quận. Kết quả khảo sát, giám sát: việc tuyển gọi công dân nhập ngũ 
năm 2020 có một số bất cập và đã được báo cáo về quận ủy để chi đạo giải quyết kịp 
thời; việc phòng chống dịch được các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, việc phân 

 
7 Báo cáo số 417-BC/QU ngày 29/4/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy. 
8 Bệnh viện và Trung tâm y tế quận 3; Trung tâm thể dục thể thao Quận, chợ Nguyễn Văn 

Trỗi; trường trung cấp nghề Nhân Đạo và trường trung học cơ sở Thăng Long; trường trung học cơ 
sở Thăng Long, trường tiểu học Trương Quyền. 

9  Phát hiện sai phạm về kinh tế: 1.684.286.000 đồng và đã nộp kh bạc nhà nước; Xử lý 23 trường hợp (07 tập 
thể, 16 cá nhân). 

10 Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 11/02/2020 về “công tác giám sát của HĐND năm 2020”. 
Chương trình số 02/CTr-HDND ngày 13/02/2020 về Hoạt động giám sát của ban kinh tế - xã hội HĐND Q3 năm 

2020. 
Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 17/02/2020 về thành lập đoàn giám sát về tình hình tuyển gọi công dân nhập 

ngũ năm 2020. 
Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 06/5/2020 về khảo sát công tác tổ chức thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid 19. 
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loại, xét duyệt danh sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 còn chậm. 
Các đoàn công tác đã góp ý cụ thể để các đơn vị khắc phục, đồng thời đề xuất, kiến nghị 
Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn chấn chỉnh, hỗ trợ và theo 
dõi, đôn đốc việc thực hiện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 
1.1. Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ 

về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị 
sự nghiệp công lập”, Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên chỉ đạo Ủy ban nhân dân 
quận thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến 
năm 2020 và Kế hoạch tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch thực 
hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật PCTN giai đoạn 2019-2021, Công 
ước của Liên hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức 
và nhân dân trên địa bàn quận. Ban hành các văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo tiến hành 
công tác phòng chống tham nhũng trên các lĩnh vực cải cách hành chính; thanh tra 
phòng chống tham nhũng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức; công tác kê 
khai tài sản; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức 
và nhân dân trên địa bàn quận. Các cơ sở đảng, các cấp chính quyền công khai, minh 
bạch các quy trình giải quyết thủ tục hành chính; việc sử dụng ngân sách, tài sản công, 
phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức tiêu chuẩn 
v.v…đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng biết 
và giám sát việc thực hiện.  

Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận đã tiếp nhận 04 phản ánh của người dân qua 
đường dây nóng và ứng dụng Zalo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và phòng chống 
dịch bệnh Covid 19. Ngoài ra, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận còn tiếp nhận và giải 
quyết 49/92 thông tin phản ảnh qua đường dây nóng của Ủy ban Nhân dân Thành phố 
gửi về. 

Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền thông qua việc cán 
bộ, công chức niềm nở, hướng dẫn tận tình và giải quyết hồ sơ của nhân dân đúng hẹn; 
công khai thủ tục hành chính tại bảng tin trụ sở và trên Website của Ủy ban nhân dân 
Quận và cơ sở. 

Ban Dân vận Quận ủy thành lập 02 đoàn giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ 
cơ sở năm 2020 đối với 09 đơn vị 11. Kết quả giám sát: Nhìn chung, các đơn vị đều thực 
hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo quy định. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn còn những hạn 
chế, tồn tại. Đoàn giám sát đã góp ý cụ thể từng nội dung để các đơn vị lưu ý khắc phục. 

1.2. Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp 
Năm 2020, cán bộ công chức quận 3 tiếp tục rèn luyện tác phong làm việc nghiêm 

túc, có trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ; luôn chân thành, cởi mở ân 
cần lắng nghe, không cửa quyền, hách dịch trong tiếp xúc với nhân dân, giải quyết 

 
11 Đảng ủy phường 1, 10, 13 Chi bộ Phòng Kinh tế, Chi bộ Phòng Lao động thương binh và xã hội, trường 

THPT Marie Curie, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân Quận và cơ quan liên đoàn lao động Quận. 
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nhanh gọn thấu tình đạt lý, đã rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính 
25% so với quy định hiện hành. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong toàn 
thể cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Quận theo Quyết định số 
06/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 về ban hành “Quy chế văn hóa công sở tại các cơ 
quan chuyên môn thuộc Quận và ủy ban nhân dân 14 phường”. Đến thời điểm hiện nay, 
chưa có cán bộ, công chức vi phạm về giao tiếp ứng xử trong thực thi công vụ. Tuy 
nhiên, đã có nhiều cán bộ công chức được góp ý, nhắc nhở cần điều chỉnh phong cách 
làm việc; ngôn phong, tác phong khi giao tiếp để tránh bị hiểu nhầm là quan liêu, quan 
cách, xa rời dân v.v… 

Các cơ quan chuyên môn Quận tiếp tục thực hiện việc rút ngắn thời gian thực hiện 
đối với 18 thủ tục hành chính; 14/14 phường tiếp tục thực hiện đối với 31 thủ tục; niêm 
yết thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật, đầy đủ tại Website của Quận.  

1.3. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức 
Năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy đã tiến hành công tác cán bộ đối với 

………..trường hợp 12.  
Ủy ban nhân dân Quận ban hành 553 Quyết định về công tác cán bộ (gồm 28 

quyết định điều động, 15 quyết định bổ nhiệm lại cán bộ, công chức quận, 08 quyết định 
điều động đối với công chức, 03 quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, 14 quyết định 
chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo; 01 quyết định tiếp nhận 
viên chức không qua thi tuyển thành công chức cấp quận; 03 quyết định tiếp nhận cán bộ 
cấp xã thành công chức cấp quận; 97 quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối 
với viên chức; 116 quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 
viên chức; 67 quyết định nghỉ hưu; 60 quyết định thôi việc; 141 quyết định thành lập, 
kiện toàn các Tổ công tác, Ban chỉ đạo, Hội đồng). 
 Tất cả trường hợp công tác cán bộ đều được thực hiện đúng quy định. 

1.4. Về minh bạch tài sản, thu nhập 
Ngày 07/02/2020, Thanh tra Thành phố đã chỉ đạo “Tạm ngưng thực hiện việc kê 

khai tài sản, thu nhập năm 2019 đến khi có Nghị định hướng dẫn ban hành”.  
Tuy nhiên, qua thống kê sơ bộ, Quận đã có 112/185 cán bộ thuộc diện phải kê 

khai tài sản, thu nhập năm 2019 (theo mẫu 2019) đã thực hiện kê khai (đạt tỷ lệ 60,54%).  
1.5. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 
Qua giám sát thường xuyên của Ban Thường vụ Quận ủy và việc thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn của các cơ quan Thanh tra, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Hội đồng nhân 
dân quận, Quận chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng.  

1.6. Xây dựng và thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

 
 12 Bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3 nhiệm kỳ 2015-2020: 01 trường 
hợp; giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận: 01 trường hợp; điều động công tác về Thành phố: 01 trường hợp; 
điều động, đề bạt, bổ nhiệm : 36 trường hợp; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ: 03 trường hợp; hiệp y công 
tác cán bộ ngành dọc: 14 trường hợp; hiệp y quy hoạch ngành dọc: 03 trường hợp. 
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Đầu năm, Quận ủy đã chỉ đạo các cơ sở đảng thực hiện việc dự trù kinh phí, xây 
dựng quy chế chi tiêu nội bộ; việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định. Từ đó, 
các cơ quan chuyên môn đã thẩm định chặt chẽ các kế hoạch công tác, đảm bảo việc chi 
đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ cho phép, phù hợp với ngân sách đã được phân bổ 
hàng năm, đồng thời thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên. 

Các cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong Quận đã chấp hành tốt chủ trương khoán 
định biên, khoán kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP, Nghị 
định 43-NĐ/2006-CP và “Chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức” theo tinh thần 
Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng Nhân dân Thành phố; đã 
tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ công chức để xây dựng ban hành quy chế chi tiêu 
nội bộ thông qua Hội nghị cán bộ công chức hàng năm, làm cơ sở cho việc chi hoạt 
động, lương, phúc lợi cho đội ngũ cán bộ công chức trong năm 2020. 

Các phòng ban ban Cơ quan Đảng và Cơ quan Chính quyền đã xây dựng, ban 
hành 17/18 quy chế tổ chức và hoạt động theo quy chế mẫu của Thành phố (đang dự 
thảo lấy ý kiến của các đơn vị về quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính – 
Kế hoạch). 

Định kỳ hàng tháng, các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Quận 
ủy và các phòng, ban thuộc Quận nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ, việc chấp hành 
quy định về thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức. Từ đó, công đoàn cơ quan 
chấm thi đua; xét thu nhập tăng thêm và công khai kết quả trên bảng thông tin cơ quan. 

1.7. Cải cách hành chính và đổi mới công nghệ quản lý 
Ủy ban nhân dân Quận 3 hành Kế hoạch đánh giá việc giải quyết thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Quận 13 (hiện nay đang thực 
hiện Phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính tại 
Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả quận và Ủy ban nhân dân 14 phường theo Quyết định 
số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy 
định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trên địa bàn Thành phố. 

Ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục 
hành chính trên địa bàn Quận 3 năm 2020; tiến hành kiểm tra công vụ đối với 12/12 cơ 
quan chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 14/14 phường. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính được Quận thực hiện đồng bộ, kịp thời, 
có hiệu quả, có sự chỉ đạo rõ ràng, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, 
đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm và thời gian thực hiện các thủ tục hành 
chính của từng phòng ban chuyên môn. Ủy ban nhân dân Quận và ủy ban nhân dân 
14 phường tiếp tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2015 và thực hiện dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ Nhân dân, doanh nghiệp 
giải quyết hồ sơ hành chính 14.  

 
13 Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 14/10/2020  
14 Tổ tư vấn công trực tuyến đã phát tài liệu, kịp thời tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến khi đến liên hệ giải quyết các hồ sơ hành chính trên địa bàn, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ 
trực tuyến trên địa bàn Quận. 
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Tiếp tục thực hiện những nội dung trong Đề án xây dựng chính quyền điện tử làm 
nền tảng xây dựng đô thị thông minh tại Quận 3; ứng dụng họp trực tuyến giữa Quận và 
14 phường, phản ảnh và tra cứu thông tin dịch vụ công trên Zalo v.v… 

2. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị; qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; 
kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra 

2.1.Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 
Hiện nay, các cơ sở đảng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đều thực hiện 

công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ, kế hoạch.  
Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và các cơ quan chuyên môn thuộc Quận đã 

thành lập nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tổ chức và cá nhân trong 
những lĩnh vực có liên quan đến PCTN. Các đoàn công tác của Quận chưa phát hiện 
trường hợp nào có tham nhũng, nhưng đã phát hiện nhiều trường hợp có sai sót, khuyết 
điểm trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách; mặt bằng, đất công, đất trống dôi dư 
sau giải tỏa kênh Nhiêu Lộc, đảng phí, quỹ của các hội đoàn và các quỹ vận động. Qua 
thanh tra, kiểm tra, giám sát, các đoàn công tác đã trực tiếp nhận xét và tham mưu Quận 
ủy, Ủy ban nhân dân Quận lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, thủ trưởng những nơi có sai sót, vi 
phạm để phê bình, nhắc nhở, chấn chỉnh. 

2.2. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
kết quả giải quyết đơn thư tố cáo liên quan đến tham nhũng 

Năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận đã Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2019 
cho Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời xây dựng triển khai Kế hoạch PCTN trên địa 
bàn Quận 3 năm 2020. 

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy duy trì thực hiện Quy chế phối hợp với Văn phòng 
Quận ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các cơ quan Khối nội chính Quận giải quyết 15 đơn do cấp trên 
chuyển đến, thông tin kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại; thông tin phản ảnh qua đường dây 
nóng của Quận ủy và Ủy ban Nhân dân Quận. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Đánh giá khái quát về tình hình tham nhũng trong kỳ báo cáo 
Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2020, các cơ quan chức năng của 

Quận tuy chưa phát hiện vụ việc tham nhũng nào, nhưng đã phát hiện một số sai sót, hạn 
chế có liên quan đến quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, đảng phí v.v… Các đoàn 
công tác, cơ quan chuyên môn đã kịp thời nhắc nhở, phê bình đối với những nơi thực 
hiện chưa tốt và yêu cầu khắc phục triệt để, đồng thời báo cáo kết quả khắc phục về cơ 
quan chuyên môn để thẩm định. 

2. Đánh giá khái quát về công tác PCTN 
2.1. Về ưu điểm 
Ngay từ đầu năm, Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận đã chủ động xây dựng và triển 

khai Chương trình, Kế hoạch công tác PCTN đến 41/41 cơ sở Đảng và các phòng ban 
chuyên môn; quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về 
công tác PCTN, lãng phí đến các đồng chí Quận ủy viên, cán bộ, đảng viên, công chức, 
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viên chức và người lao động đang công tác trên địa bàn Quận biết và thống nhất thực 
hiện. 

Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm ra Quận ủy, Thanh tra Quận, Thường trực 
Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân Quận đã chủ động tiến hành nhiều 
cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Nội 
dung thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung vào việc làm rõ những phản ảnh, dư luận về 
quản lý tài chính, ngân sách, mặt bằng và đất công v.v…Qua kiểm tra, giám sát Quận đã 
chủ động phát hiện một số trường hợp sai sót, hạn chế trong công tác tài chính, trong 
thực thi nhiệm vụ và đã kịp thời phê bình, kiểm điểm, nhắc nhở để chấn chỉnh, không để 
hạn chế khuyết điểm trở thành sai phạm phải xử lý kỷ luật. 

Đồng thời, Hội đồng nhân dân và các ban ngành, đoàn thể đã phát huy tốt vai trò 
giám sát, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, đã 
góp phần đề cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tham gia vào thực hiện 
nhiệm vụ chính trị này. 

2.2. Hạn chế 
Công tác cải cách hành chính còn chậm chuyển biến, hiệu quả hoạt động chưa 

cao; đề án sáp nhập các đơn vị hành chính chậm triển khai; việc đầu tư nâng cao chất 
lượng hoạt động của các phòng ban, đơn vị thuộc Quận và ủy ban nhân dân 14 Phường 
còn châm so với yêu cầu; đội ngũ cán bộ công chức vừa thừa vừa thiếu chưa đạt yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. 
 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, 
- Ban Nội chính Thành ủy, 
- Thanh tra Thành phố, 
- Ban Thường vụ Quận ủy, 
- Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, 
- Lưu VP. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 
 
 

      
 

Nguyễn Thành Nam 
 
 

 
 
 
 


