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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

THANH TRA BỘ 

 

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 

    

 

 KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng,  

chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

tại Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam 

  

Thực hiện Quyết định số 205/QĐ-TTra ngày 22/3/2019 của Chánh Thanh 

tra Bộ Thông tin và Truyền thông về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong 

công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại 

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện 

CNPM), từ ngày 09/4/2019 đến ngày 26/4/2019 Đoàn thanh tra đã tiến hành 

thanh tra tại Viện CNPM (trụ sở tại số 115 Trần Duy Hưng - Thành phố Hà 

Nội). 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 21/5/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, 

Phó Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận như sau: 

1. KHÁI QUÁT CHUNG 

1.1. Thông tin chung  

Viện CNPM được thành lập theo Quyết định số 901/QĐ-TTg ngày 

19/7/2007 của Thủ tướng chính phủ, bắt đầu hoạt động từ tháng 05/2008 và hiện 

nay hoạt động theo Quyết định số 1196/QĐ-BTTTT ngày 19/7/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam. 

Theo đó, Viện CNPM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và 

Truyền thông, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, nghiên 

cứu, xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực công 

nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số. 

1.2. Mô hình tổ chức, bộ máy 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện CNPM gồm có 4 phòng chức năng 

(phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Nghiên cứu kinh tế - chính sách, Phòng 

Nghiên cứu phát triển công nghệ, Phòng Nghiên cứu phát triển dịch vụ); 02 đơn 

vị trực thuộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (Trung tâm 

Khảo sát, nghiên cứu và phát triển thị trường, Tạp chí Phần mềm và Nội dung số); 

01 Hội đồng tư vấn (gồm một số chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, nhà quản 

lý, doanh nhân và nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển công 

nghiệp phần mềm và nội dung số).  

Ban lãnh đạo Viện CNPM có Viện trưởng, 02 Phó Viện trưởng. Tổng số 

nhân sự hiện nay của Viện CNPM là 30 người (bao gồm: 17 cán bộ trong biên 

chế Nhà nước, 13 hợp đồng lao động; trong đó 03 người có trình độ Tiến sĩ, 11 
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người có trình độ Thạc sĩ, 14 người có trình độ Đại học, 02 nhân viên tạp vụ và 

lái xe). Phần lớn cán bộ của Viện CNPM được đào tạo đào tạo về chuyên ngành 

Công nghệ thông tin, Điện tử - Viễn thông và Kinh tế. 

2. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

2.1. Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống 

tham nhũng và chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 

 Viện trưởng Viện CNPM ký Quyết định số 08/QĐ-VCNPM ngày 

18/4/2018 về việc ban hành và giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch công tác 

phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018.  

2.2. Việc tuyền truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí 

Năm 2018, Viện CNPM đã triển khai phổ biến, quán triệt các văn bản liên 

quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí đến mọi đảng viên, cán bộ và nhân viên.  

2.3. Hình thức, thời điểm, nội dung công khai, minh bạch hoạt động 

tài chính, ngân sách nhà nước 

Viện CNPM tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018 ngày 

20/4/2018. Biên bản hội nghị có ghi nội dung công khai Báo cáo tài chính năm 

2017 của đơn vị. 

2.4. Hình thức, thời điểm, nội dung công khai, minh bạch trong mua 

sắm công, xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng 

 Năm 2018 Viện CNPM thực hiện 02 gói thầu mua sắm đúng quy định về 

hình thức, thời điểm, nội dung công khai, minh bạch trong mua sắm công. Cụ 

thể: ngày 08/6/2018 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số 

882/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng, duy trì hệ thống thiết bị 

công nghệ cao hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018 của Viện Công 

nghiệp phần mềm và nội dung số; thời gian thực hiện hợp đồng là 2 tháng; 

Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế phân bổ cho Viện theo Quyết định số 

2428/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc phệ duyệt giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 

2.5. Hình thức, thời điểm, nội dung công khai, minh bạch trong hoạt 

động giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức và trong công tác tổ chức, 

cán bộ 

Viện CNPM tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018 ngày 

20/4/2018. Biên bản hội nghị có ghi các nội dung liên quan, gồm có Báo cáo 

công tác chính sách cán bộ năm 2017 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban 

Thanh tra nhân dân năm 2017 - 2018 và phương hướng hoạt động năm 2018 - 

2019. 

2.6. Việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

 Viện CNPM đã xây dựng hoàn thiện các quy chế nội bộ (bao gồm: các 

quy chế quy định việc thu chi nội bộ bao gồm các chi tiêu về hội nghị, công tác 
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phí trong nước, công tác phí nước ngoài, quản lý mua sắm, phân phối thu nhập, 

sử dụng điện thoại công vụ, thanh toán chi nghiệp vụ thường xuyên, hoạt động 

sản xuất kinh doanh và dịch vụ...) nhằm đảm bảo việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm 

có hiệu quả các trang thiết bị và ngân sách nhà nước. Thời điểm thanh tra, Viện 

CNPM đang áp dụng thực hiện Quy chế thu chi nội bộ và quản lý các quỹ ban 

hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-VCNPM ngày 23/5/2018 của Viện trưởng 

Viện CNPM. 

 Các chế độ, định mức, tiêu chuẩn được đơn vị phổ biến công khai, minh 

bạch đối với cán bộ, viên chức và người lao động tại Hội nghị cán bộ công chức 

viên chức hàng năm. 

2.7. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp 

Viện CNPM đã xây dựng và ban hành quy tắc ứng xử, đạo đức nghề 

nghiệp của cán bộ công chức, viên chức theo Quyết định số 62/QĐ-VCNPM 

ngày 27/12/2017 của Viện trưởng. Đơn vị đã triển khai đồng bộ tới tất cả cán bộ, 

viên chức trong Viện CNPM.  

2.8. Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức 

 Viện CNPM đã thực hiện rà soát các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ 

chuyển đổi và tiến hành đúng quy định. Năm 2018, đơn vị đã tiến hành chuyển 

đổi 04 vị trí công tác do yêu cầu của công việc (01 vị trí Phó trưởng phòng, 03 vị 

trí Nghiên cứu viên). 

2.9. Việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại 

quà tặng 

 Đoàn thanh tra không có điều kiện xác minh nội dung này. Tuy nhiên, 

theo báo cáo của Viện CNPM, do đặc thù là đơn vị nghiên cứu khoa học không 

có chức năng quản lý nhà nước về cấp phép, thu phí... công việc chủ yếu là 

chuyên môn, cho nên việc tiếp xúc với dân và nhận quà tặng từ các đối tác là 

không có.  

2.10. Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập 

- Việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai tài sản thu nhập:  

 Ngày 15/12/2018, Viện trưởng Viện CNPM ban hành Quyết định số 

56/QĐ-VCNPM về việc phê duyệt danh sách cán bộ, viên chức có nghĩa vụ kê 

khai tài sản, thu nhập năm 2018 (gồm có 12 cán bộ, viên chức). Ngày 

02/01/2019, Viện CNPM tổ chức họp về việc công khai bản kê khai tài sản thu 

nhập năm 2018 (Biên bản cuộc họp số 01/BB-VCNPM ngày 02/01/2019). 

 Kết quả thanh tra như sau cho thấy Viện CNPM chưa nghiêm túc thực 

hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018. Cụ thể: 

+ 10/12 bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, viên chức thuộc diện 

phải kê khai của Viện CNPM có nội dung kê khai không đúng hướng dẫn tại 

Phụ lục III kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của 

Thanh tra Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài 

sản, thu nhập.  
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+ Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của Viện CNPM chưa 

nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra Bản kê khai theo quy định tại 

khoản 3 Điều 9 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về 

Minh bạch tài sản, thu nhập và điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-

TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành 

các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập: “Trong thời hạn 07 ngày làm việc 

(kể từ ngày nhận được Bản kê khai) kiểm tra tính đầy đủ về nội dung phải kê 

khai; trường hợp Bản kê khai chưa đúng quy định (theo mẫu) thì yêu cầu kê khai 

lại, thời hạn kê khai lại là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu”.  

 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kết luận này). 

- Chế độ thông tin, báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập: 

Viện CNPM đã chấp hành nghiêm chỉnh chế độ thông tin, báo cáo về 

minh bạch tài sản, thu nhập. Cu thể: ngày 04/4/2019, Viện CNPM có Báo cáo số 

61/BC-VCNPM gửi Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Thông tin và Truyền thông về kết 

quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018. 

2.11. Việc thực hiện cải cách hành chính 

 Viện CNPM đã chú trọng việc cải cách hành chính nội bộ đơn vị nhằm 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiêu chẩn hóa một số 

công việc thường xuyên đáp ứng nhu cầu của các nhiệm vụ được giao. Viện 

CNPM đang xây dựng và áp dụng thử nghiệm được một số thủ tục hành chính 

nội bộ dựa trên các quy trình trong Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 

như quản lý văn bản, công tác tổ chức nhân sự (tuyển dụng), thanh toán và tạm 

ứng, quản lý tài sản...  

2.12. Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

 Năm 2018, Viện CNPM thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đúng các quy định tại Thông 

tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế 

độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng và Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí.  

3. KẾT LUẬN 

3.1. ƯU ĐIỂM 

- Năm 2018, công tác phòng, chống tham nhũng của Viện CNPM tiếp 

tục đạt được những kết quả tích cực. Cấp ủy và ban lãnh đạo Viện CNPM đã 

ban hành một số văn bản và tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện. Các phòng 

ban, đơn vị chủ động triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng và thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, chú trọng các giải pháp phòng ngừa tham 

nhũng như: Công khai, minh bạch trong hoạt động; minh bạch tài sản, thu nhập 

của cơ quan đơn vị; cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng khoa học, công 

nghệ trong quản lý, điều hành...  
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- Tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Viện 

CNPM đã có những chuyển biến tích cực. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn 

thực hiện của Bộ, ngành để xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện; thường 

xuyên lồng ghép nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cuộc 

họp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức trong việc chấp hành và 

thực hiện có hiệu quả. 

- Từ khi Viện CNPM đi vào hoạt động cho đến thời điểm thanh tra, 

không có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến tham nhũng, lãng phí. 

3.2. THIẾU SÓT, TỒN TẠI 

 Viện CNPM chưa nghiêm túc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 

2018:  

- 10/12 cán bộ, viên chức thuộc diện phải kê khai thực hiện kê khai tài 

sản, thu nhập chưa đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 

17/7/2013 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 

08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc Hướng 

dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. 

- Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của Viện CNPM chưa 

nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra Bản kê khai theo quy định tại 

khoản 3 Điều 9 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và điểm a khoản 3 Điều 5 Thông 

tư số 08/2013/TT-TTCP. 

4. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Yêu cầu Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số 

Việt Nam: 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối 

với những thiếu sót, tồn tại nêu tại mục 3.2 của Kết luận thanh tra này. 

- Nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện 

Kết luận thanh tra theo đúng quy định pháp luật./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phan Tâm (để b/c); 

- Chánh thanh tra (để b/c); 

- Viện CNPM&NDSVN (để t/h); 

- Thanh tra Chính phủ (để b/c); 

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải); 

- Lưu: TTra, Hồ sơ ĐTT. 

 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 
 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Trí 
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