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THÔNG BÁO 

Về việc yêu cầu công chức, nhân viên 

thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng 

 

Thực hiện Công văn số 4702/UBND-TTra ngày 29/6/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc chấn chỉnh sau kết quả đánh giá công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2018, 

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị công chức, nhân 

viên trong cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ tại Kế 

hoạch số 272/KH-VHTT-HCTH ngày 09/3/2020 về công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin; trong đó yêu cầu thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Bộ phận Kế toán phối hợp với các bộ phận liên quan thường xuyên rà 

soát các chế độ, định mức, tiêu chuẩn để kịp thời tham mưu Lãnh đạo Phòng sửa 

đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành 

mới văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành. 

2. Hằng năm, bộ phận Văn phòng tham mưu Lãnh đạo Phòng xây dựng 

Kế hoạch tổ chức kiểm tra nội bộ việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng và tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, nhân viên 

trong cơ quan nhằm chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham 

nhũng theo quy định của pháp luật. 

3. Trong quá trình thực thi công vụ (như trong việc tiếp nhận, thẩm định 

và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, hoạt động kiểm tra các loại hình kinh 

doanh dịch vụ trong lĩnh vực Phòng phụ trách), yêu cầu công chức, nhân viên 

tuyệt đối không được có hành vi tiêu cực như đặt vấn đề để vòi vĩnh nhận tiền, 

quà vật chất từ tổ chức, công dân khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giải quyết hồ 

sơ một cửa; phải cương quyết từ chối không được nhận. Trường hợp có phản 

ánh, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến Phòng hoặc UBND thành phố thì công 

chức, nhân viên nào có liên quan thì sẽ chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và 

bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật. 

Yêu cầu công chức, nhân viên trong cơ quan nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận (VBĐT):                                                                                      
- Thanh tra thành phố; 
- Trưởng Phòng và các Phó Trưởng phòng; 
- Công chức, nhân viên; 
- Lưu: VT, Trâm. 
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