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BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2020
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 (PCTN); công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc
thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm
của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT)
a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ
trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng:
Trong năm 2020 Bộ TTTT đã tích cực tuyên truyền và quán triệt các chính
sách, văn bản quy định về phòng, chống tham nhũng tới các cán bộ, công chức,
viên chức thuộc Bộ, bao gồm: Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến
năm 2020 của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009;
Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 6/12/2012 của Chính phủ về chương trình hành
động thực hiện kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BCH Trung ương Đảng
khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham
nhũng lãng phí”; đặc biệt chú trọng Kế hoạch số 1036/KH-BTTTT ngày 10/4/2018
của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày
29/11/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN
đến năm 2020 và Kế hoạch số 871/KH-BTTTT ngày 26/3/2019 của Bộ Thông tin
và Truyền thông về việc triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018.
Bộ TTTT cũng quán triệt và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
trực thuộc Bộ xây dựng và thực hiện chương trình công tác năm 2020, kiện toàn
các Ban chỉ đạo về PCTN… Đồng thời nêu cao vai trò của người đứng đầu, đẩy
mạnh quy chế dân chủ cơ sở, minh bạch các quy chế, quy trình, chế độ, tiêu chuẩn;
triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trong công tác PCTN.
Ngày 09/9/2020 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội
nghị phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho hơn 60 cán bộ, công chức
của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc Bộ. Tại hội nghị, đại diện của
Thanh tra Chính phủ đã phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và một
số vấn đề mới có liên quan tới dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập.
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Đồng thời Thanh tra Bộ cũng có bài tham luận báo cáo chi tiết về tình hình phòng,
chống tham nhũng tại Bộ TTTT từ đầu năm 2019 đến nay tới các đại biểu.
Do tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên trong năm 2020 Tập đoàn Bưu
chính Viễn thông Việt Nam chỉ tổ chức 05 lớp tuyên truyền, quán triệt về PCTN
cho 574 lượt cán bộ công nhân viên và phổ biến 03 tài liệu pháp luật có liên quan
về PCTN; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức cho 68 lượt cán bộ về
PCTN…
b) Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy
phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng,
chống tham nhũng:
Trong năm 2020 Bộ TTTT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc chuyển đổi số,
ứng dụng CNTT và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin
và truyền thông theo cơ chế một cửa, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong
công tác chỉ đạo điều hành. Các văn bản quản lý của cấp trên, hướng dẫn triển khai
thực hiện các văn bản QPPL có liên quan tới công tác PCTN cũng được cập nhật
trên website của Bộ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc.
Bộ TTTT tiếp tục triển khai Quyết định số 146/QĐ-BTTTT ban hành Quy
chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện
tử của Bộ TTTT.
c) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong
công tác phòng, chống tham nhũng, tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên
trách về phòng, chống tham nhũng:
Tại Bộ TTTT, Vụ Tổ chức cán bộ và Thanh tra Bộ là các cơ quan, đơn vị
được phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo các nội dung có liên quan
trong công tác phòng, chống tham nhũng.
d) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ
trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Không có.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của
Bộ Thông tin và Truyền thông:
Bộ TTTT đã rà soát, xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư được
giao theo hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành, công bố công khai các định mức
xây dựng kế hoạch ngân sách một cách minh bạch, rõ ràng; đồng thời ban hành các
văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 tới
các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.
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Trong công tác tổ chức cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, lao động,
tiền lương, thi đua khen thưởng, đổi mới doanh nghiệp và các quy định về PCTN,
Bộ đã nghiêm túc triển khai và đảm bảo công khai, minh bạch các chế độ chính sách
liên quan tới cán bộ công chức của Bộ.
b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:
Bộ TTTT áp dụng thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài
sản công của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết
định số 1152/QĐ-BTTTT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cũng chủ động ban hành và thực hiện nghiêm
túc các quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị mình.
c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Không có
d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên
chức:
Thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử ban hành kèm theo Quyết định số
1228/QĐ-BTTTT ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và
niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị để công dân và doanh nghiệp giám sát
cán bộ, công chức thực hiện. Đồng thời triển khai có hiệu quả phong trào ”cán bộ,
công chức, viên chức Bộ TTTT thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 20192025 ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-BTTTT ngày 05/8/2019 của Bộ
trưởng Bộ TTTT.
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã xây dựng và triển khai văn hóa doanh
nghiệp Bưu điện năm 2020, quy định về hành vi với các đối tượng lao động, gắn nội
dung văn hóa doanh nghiệp vào các chương trình đào tạo chuyên môn, công đoàn.
đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm
phòng ngừa tham nhũng:
Bộ TTTT đã triển khai thực hiện việc rà soát các vị trí việc làm cần chuyển
đổi theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP
ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của
Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị
trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:
Trong năm 2020 Bộ TTTT đã nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn của Thanh
tra Chính phủ trong công tác kê khai, công khai về tài sản thu nhập.
g) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức,
đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình
quản lý, phụ trách: Không có.
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h) Việc thực hiện cải cách hành chính:
Bộ TTTT đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Bộ, nội dung chính
bao trùm 06 lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức
bộ máy nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, cải cách tài chính công,
hiện đại hóa nền hành chính. Công tác cải cách hành chính trong năm qua đã được
kịp thời triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ và đạt được những kết quả khả quan.
Đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: hiện
nay các TTHC đều được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục
hành chính (thutuchanhchinh.vn) và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ
(mic.gov.vn).
Hiện nay các TTHC của Bộ đều được áp dụng dịch vụ công trực tuyến với
206 dịch vụ, phấn đấu hết quý 4 năm 2020 sẽ đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức
độ 4.
i) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành
hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT đều chú trọng ứng dụng công nghệ thông
tin trong công tác chỉ đạo, điều hành như: tổ chức hội nghị truyền hình (Video
conference), họp giao ban trực tuyến, quản lý văn bản qua hệ thống E-Office…
k) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản:
100% các đơn vị trực thuộc Bộ TTTT áp dụng trả lương cho cán bộ, công
chức, viên chức qua tài khoản ngân hàng.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
Trong năm 2020, qua công tác thanh, kiểm tra tại Bộ Thông tin và Truyền
thông chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm pháp luật về PCTN.
4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về
phòng, chống tham nhũng
Bộ TTTT tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công việc đã được nêu
trong Kế hoạch số 2701/KH-BTTTT ngày 27/8/2009 về việc thực hiện Chiến lược
quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
và Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 của Bộ Thông
tin và Truyền thông.
Trong năm 2020, Thanh tra Bộ đã tiến hành 02 cuộc thanh tra việc chấp hành
pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Tạp chí
Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Internet Việt nam.
Kết quả thanh tra cho thấy về cơ bản các đơn vị được thanh tra đều chấp hành
nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN, tuy nhiên vẫn còn một số thiếu sót
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như: chưa thực hiện đầy đủ công tác báo cáo theo hướng dẫn tại Thông tư số
03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ; một số cán bộ công chức, viên chức
chưa thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập đúng theo hướng dẫn tại Nghị định số
78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra
Chính phủ; một số bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ chưa nghiêm túc thực
hiện việc tiếp nhận kiểm tra bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định tại Thông tư
số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.
Thanh tra Bộ đã yêu cầu các đơn vị được thanh tra rút kinh nghiệm và chấn
chỉnh những thiếu sót nêu trên.
5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham
nhũng
a) Các nội dung đã thực hiện nhằm nâng cao vai trò của nhân dân, các tổ chức
chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức,
đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng:
- Bám sát chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ và Cấp uỷ, đồng thời phối hợp
chặt chẽ với Công đoàn cơ quan tổ chức các đợt tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể
cán bộ công chức, viên chức, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân,
đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng.
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước mảng báo chí và xuất
bản, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện vai trò
của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các hành vi tiêu cực, tham
ô, tham nhũng, thoái hoá, biến chất trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, các biểu
hiện vi phạm dân chủ, các tệ nạn xã hội, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng, bộ
máy Nhà nước.
b) Những kết quả, đóng góp của nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, xã
hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận, doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn
thể khác trong phòng, chống tham nhũng:
Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tích cực phản ánh, phanh phui
các tiêu cực liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trên khắp cả nước.
Báo chí đã trở thành công cụ quan trọng của Đảng trong công tác kiểm tra, giám
sát, tổ chức hoàn thiện hệ thống chính trị.
6. 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 về chống tham nhũng
Tại Bộ TTTT công tác chỉ đạo, triển khai và cụ thể hóa các chương trình, kế
hoạch có liên quan tới Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch
thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng đang được triển khai
nghiêm túc và có hiệu quả.
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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
Tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ TTTT chưa phát hiện
trường hợp vi phạm pháp luật về PCTN.
2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Trong năm 2020, Bộ TTTT đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn
của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Thanh tra Chính phủ
trong công tác phòng, chống tham nhũng.
3. Dự báo tình hình tham nhũng
Cũng như một số ngành, lĩnh vực khác, trong lĩnh vực thông tin và truyền
thông, tham nhũng có thể xảy ra trong rất nhiều hoạt động. Cụ thể như:
Tham nhũng có thể xảy ra trong cơ quan quản lý nhà nước:
+ Tham nhũng trong việc ban hành chính sác quản lý dịch vụ;
+ Tham nhũng trong hoạt động cấp giấy phép;
+ Tham nhũng trong việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư
và các đề án lớn của Nhà nước;
+ Tham nhũng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm;
+ Tham nhũng trong việc mua sắm tài sản của nhà nước;
+ Tham nhũng trong việc kiểm định công trình, thiết bị;
+ Tham nhũng trong việc tuyển cán bộ làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước
về viễn thông, công nghệ thông tin…
Tham nhũng có thể xảy ra hoạt động báo chí:
+ Phóng viên, cơ quan báo chí lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn của mình tìm
sơ hở, sai sót của tổ chức, cá nhân nhằm đe dọa, đòi hối lộ để không bị đưa lên
phương tiện thông tin đại chúng;
+ Bắt ép các doanh nghiệp đăng tin quảng cáo trên trang báo của mình.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021
1. Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện
Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/12/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa
XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống
tham nhũng.
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2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thông tin và truyền thông, pháp luật
phòng, chống tham nhũng; đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo
dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên
quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực thông tin và truyền
thông.
4. Đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn
vị và cán bộ, công chức, viên chức ngành thông tin và truyền thông trong việc phòng,
chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra hành chính nhằm phát
hiện, ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, biển thủ công quỹ,
ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý của từng đơn vị.
6. Công khai, cụ thể hóa các chế độ, chính sách, thủ tục hành chính, quy trình
nghiệp vụ và quy chế sử dụng tài sản, kinh phí.
7. Chú trọng công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; kiện toàn đội ngũ
cán bộ và bố trí cán bộ tiếp nhận, giải quyết đơn thư hợp lý, kịp thời.
8. Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 2076/QĐ-BTTTT ngày
27/11/2020 của Bộ trưởng Bộ TTTT phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ
Thông tin và Truyền thông.
IV. Kiến nghị và đề xuất: Không có.
Trên đây là kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
Quý IV và năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, kính gửi Thanh tra Chính
phủ để tổng hợp chung.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Lưu: VT, TTra, HCXLKT (06).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA

Đỗ Hữu Trí
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