THÔNG BÁO
kết luận kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí
Chi bộ Trường THPT Duyên Hải
----Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã tiến hành kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử
dụng đảng phí đối với Trường THPT Duyên Hải; mốc thời gian kiểm tra .
Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra, Ủy ban Kiểm
tra Thị ủy nhận thấy:
1. Ưu điểm
- Chi bộ có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác triển khai,
quán triệt các văn bản có liên quan đến công tác tài chính đảng.
- Trong quá trình tổ chức thực hiện có phân công cán bộ phụ trách công tác
tài chính đảng, thu, nộp, quản lý và tổng hợp lập báo cáo thu, chi nguồn đảng phí.
- Chi bộ thực hiện việc thu, nộp đảng phí đầy đủ, đảm bảo đúng theo quy
định; đăng nộp về cấp trên hàng tháng kịp thời; sổ thu, nộp, quản lý đảng phí sắp
xếp ngăn nắp, gọn gàng.
- Thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng đảng phí đúng quy định, đảm bảo
thiết thực.
- Chi bộ chấp hành việc quản lý tài chính đảng, tuân thủ thu, chi đảng phí
đúng theo quy định của cấp trên; thực hiện tốt thu, chi đảng phí theo các quy định,
chủ trương của Đảng, các nội dung chi căn cứ theo Quyết định số 99-QĐ/TW,
ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về ban hành quy định chế độ
chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ
sở”; Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị “về ban hành
quy định về chế độ đảng phí”, Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17/3/2011
của Văn phòng Trung ương Đảng “về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342QĐ/TW, ngày 28/12/2010 quy định về chế độ đảng phí”.
2. Hạn chế
- Chi bộ chưa mạnh dạn chi các khoản chi khác theo quy định dẫn đến một
số hoạt động của chi bộ chưa được đồng bộ.
- Chi bộ không sử dụng sổ thu đảng phí theo quy định mẫu số S01/ĐP theo
Công văn số 141-CV/VPTW/nb ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng
(chỉ sử dụng sổ tự tạo là không đúng quy định).
- Thực hiện việc thu đảng phí từ đảng viên, nộp đảng phí lên cấp trên đôi khi
vẫn còn chậm.
- Chi bộ không thực hiện việc thu, nộp đảng phí từ nguồn thu nhập tăng
thêm năm 2020, 2021 theo quy định.
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- Một số chứng từ chi chưa đảm bảo theo hướng dẫn, chưa có hồ sơ kèm
theo như: giấy đề nghị thanh toán, phiếu chi và một số chứng từ khác có liên quan,
cụ thể như:
+ Chứng từ ngày 13/5/2020 chi tiền cơm tiếp khách Đại hội chi bộ số tiền:
1.375.000 có giấy đề nghị, hóa đơn tiếp cơm nhưng không có thể hiện số lượng
người.
+ Chứng từ hội nghị năm 2020 chỉ có đề nghị với danh sách không có thư
mời hội nghị kèm theo.
+ Chứng từ ngày 02/12/2020 chi tiền đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ chỉ có danh sách đảng viên nhận tiền, không có giấy đề nghị, quyết định khen
thưởng.
+ Chi bộ tự chi số tiền các khoản chi khác mà không có xây dựng định mức
chi cụ thể cho từng nội dung (Chứng từ số phiếu chi 04 ngày 17/5/2021 chi tiền
lãng hoa viếng gia đình thầy cô giáo số tiền: 500.000 đồng; Chứng từ ngày
15/07/2020 chi mua lãng hoa chúc mừng đại hội số tiền: 1.000.000 đồng; Chứng
từ ngày 16/07/2020 chi mua lãng hoa đại hội trường THPT Long Hữu số tiền:
800.000 đồng; Chứng từ số phiếu chi 11 ngày 16/12/2021 chi tiền thăm hộ sản, 2
người: 400.000 đồng).
- Chứng từ số phiếu chi: 14 ngày 31/12/2021 chi tiền cơm tiếp đoàn kiểm tra
số tiền: 1.050.000 đồng (có phiếu chi, đề nghị thanh toán, biên nhận nhưng không
thể hiện số lượng người), không có xây dựng định mức chi.
3. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy yêu cầu
- Chi bộ cần quan tâm hơn n a trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính
Đảng, triển khai kịp thời nh ng quy định mới ban hành về quản lý, thu, chi tài
chính Đảng và tổ chức công khai tài chính đúng theo quy định.
- Đối với các chứng từ chi chưa đảm bảo theo hướng dẫn, yêu cầu chi bộ chỉ
đạo cán bộ chuyên môn bổ sung đầy đủ, đúng quy định.
- Đồng chí phụ trách tài chính đảng cần nghiên cứu sâu các quy định, hướng
dẫn có liên quan đến tài chính đảng để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
- Đồng chí Nguyễn Thành Công, Bí thư Chi bộ Trường THPT Duyên Hải
chịu trách nhiệm chính cùng với tập thể chi ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
khắc phục nh ng hạn chế, khuyết điểm đã được Đoàn kiểm tra góp ý sau kiểm tra.
Theo Quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thông báo để Chi bộ
Trường THPT Duyên Hải biết, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả khắc phục
nh ng hạn chế, khuyết điểm được Đoàn Kiểm tra chỉ ra về Ủy ban Kiểm tra Thị ủy
trước ngày 30/6/2022.
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