
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ề ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 19 /2013/TT-BTC — 1 

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013 

THÔNG Tư 

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và 
hoạt động thanh tra ngành Tài chính 

Cân cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010 và các Nghị định của 
Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật thanh tra năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2012 của 
Chỉnh phủ quy định về to chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 1Ỉ8/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một sổ 

quy định về to chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính như sau: 
Điều lế Pham vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt 
động thanh tra ngành Tài chính về: bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên 
ngành các Tổng cục, Cục, Chi cục Thuế; kế hoạch thanh tra, điều chỉnh kế 
hoạch thanh tra hàng năm; tiêu chuẩn công chức thanh tra chuyên ngành Tài 
chính; trang phục, thẻ, chế độ đối với thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên 
ngành Tài chính; chế độ thông tin, báo cáo công tác thanh tra ngành Tài chính. 

Các Tổng cục, Cục, Chi cục Thuế quy định tại Thông tư này là các Tổng 
cục, Cục, Chi cục Thuế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 
quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 82/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và tên gọi bộ phận tham mưu công tác 
thanh tra chuyên ngành tại các Tông cục, Cục, Chi cục Thuê 

lằ Bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục, Cục 
Quản lý, giám sát bảo hiêm, Cục thuộc Tông cục, Chi cục Thuê thực hiện các 
nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

a) Chủ trì xây dựng trình Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp kể hoạch 
dài hạn và trung hạn vê công tác thanh tra chuyên ngành; chủ trì, phôi hợp với 
các đơn vị, bộ phận có liên quan thuộc cơ quan mình xây dựng chương trình, kế 
hoạch thanh tra hàng năm trình Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp. 



b) Thực hiện thanh tra theo kế hoạch; thanh tra thường xuyên; thanh tra 
đột xuất khi được Thủ trưởng cơ quan giao. 

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định 
của pháp luật khi được phân công. 

d) Tông hợp, đánh giá và báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên 
ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

đ) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết 
định xử lý về thanh tra của Thủ trưởng cơ quan và Thủ trưởng cơ quan được 
giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành cấp dưới trực tiếp. 

e) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền xử lý các vi phạm pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra. 

í) Trình Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp ban hành các quy định, quy 
trình, biện pháp nghiệp vụ thanh tra theo thẩm quyền. 

g) Giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý: hướng dẫn các đơn vị cấp dưới trực 
tiêp (nêu có) xây dựng kê hoạch thanh tra hàng năm; xem xét, phê duyệt kế 
hoạch thanh tra hàng năm của các đơn vị cấp dưới trực tiếp (nếu có). 

h) Giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý kiểm tra các đơn vị cấp dưới trực tiếp 
(nếu có) trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra; giải quyết 
khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng. 

k) Chủ trì, phổi hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan 
quản lý to chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên 
ngành. 

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao và theo quy 
định của pháp luật. 

2. Cơ cấu tổ chức, tên gọi của bộ phận tham mưu công tác thanh tra 
chuyên ngành tại các Tổng cục, Cục, Chi cục Thuế được quv định như sau: 

a) Tại các Tống cục tổ chức thành Vụ, (trừ Ưỷ ban chứng khoán Nhà 
nước thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này); thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn quy định tại khoản 1 Điều này. 

Tên eọi cụ thể của Vụ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổng cục. 

b) Tại Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tổ chức thành Phòng Thanh tra, 
kiểm tra. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm căn cứ khoản 1 Điều này 
quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thanh tra, kiểm tra. 

c) Tại Cục thuộc Tổng cục tổ chức thành Phòng Thanh tra, kiểm tra. 

Riêng Cục Thuế thuộc Tổng cục Thuế tổ chức thành Phòng Thanh tra. 
Tốns cục trưởng Tổng cục Thuế căn cứ quy mô và nhiệm vụ quản lý được giao 
của các Cục Thuế trình Bộ trường Bộ Tài chính quyết định số lượng các Phòng 
Thanh tra của Cục Thuế. Đối với Cục Thuế thành lập nhiều Phòng Thanh tra thì 
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phải phân công 01 Phòng chịu trách nhiệm là đầu mối tổng hợp hoạt động thanh 
tra chuyên ngành của Cục. 

Tổng cục trưởng căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn nêu tại khoản 1 Điều này 
quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thanh tra, kiểm tra hoặc Phòng 
Thanh tra. 

d) Tại Chi cục Thuế tổ chức thành Đội Thanh tra. 

Việc thành lập các Đội thanh tra ở Chi cục Thuế giao Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thuế căn cứ chức năng, địa bàn, đối tượng quản lý và số thu vào ngân 
sách nhà nước để quyết định. 

3. Tên gọi, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Thanh tra 
chuyên ngành thuộc Uỷ ban chứng khoán Nhà nước được quy định tại Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quvền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ưỷ ban chứng khoán Nhà nước. 

Điều 3. Kế hoạch thanh tra hàng năm 

1. Ke hoạch thanh tra hàng năm được lập trên cơ sở yêu cầu quản lý của 
ngành, lĩnh vực; căn cứ hướng dẫn, định hướng của cơ quan cấp trên và việc 
đánh giá, phân tích thông tin về đối tượng. 

2. Kế hoạch thanh tra hàng năm khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 
bao gồm các tài liệu: thuyết minh căn cứ lập kế hoạch; danh mục đối tượng 
thanh tra và dự thảo Quyết định phê duyệt kể hoạch thanh tra. 

3. Danh mục đối tượng thanh tra bao gồm: 

a) Tên chuyên đề thanh tra. 

b) Tên đối tượng thanh tra 

c) Trường họp cần thiết ghi rõ: nội dung thanh tra, thời gian thực hiện. 

Điều 4. Điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm 
1. Kế hoạch thanh tra hàng năm đã phê duyệt được điều chỉnh nếu thuộc 

một trong các trường hợp sau: 

a) Theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên: 

Căn cứ chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên, Thanh tra Bộ 
Tài chính, Thanh tra Sở Tài chính, Tổng cục, Cục, Chi cục Thuế dự thảo nội 
dung điều chỉnh kế hoạch thanh tra và gửi đến người có thẩm quyền phê duyệt 
kế hoạch thanh tra xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra. 

b) Đe xuất của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Chánh Thanh tra Sở Tài 
chính: 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê 
duyệt, nếu phát sinh chồng chéo hoặc do các lý do khác thì Chánh Thanh tra Bộ 
Tài chính, Chánh Thanh tra Sở Tài chính đề xuất Bộ trưởng Bộ Tài chính, Giám 
đốc Sở Tài chính xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra. 
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c) Đề xuất của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức nàng thanh 
tra chuyên ngành: 

Căn cứ nhiệm vụ của đơn vị, yêu cầu quản lý, trong trường hợp cần thiết, 
Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ne;ành đề 
xuât điêu chỉnh kê hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt đê đảm bảo 
thực hiện nhiệm vụ được giao, trình neười có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch 
thanh tra xem xét. 

2. Thấm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm: 

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra của 
Thanh tra Bộ Tài chính, Tổng cục, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. 

b) Tổng cục trưởng phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Cục 
thuộc Tổng cục. 

c) Cục trưởng Cục Thuế phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Chi 
cục Thuế. 

3. Nội dung, thủ tục trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra như nội 
dung, thủ tục phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm, trong đó nêu rõ lý do điều 
chỉnh. 

Đối với các Cục Thuế, Chi cục Thuế: trước ngày 30/9 hàng năm, các Cục 
Thuế, Chi cục Thuể xem xét việc thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê 
duyệt, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra 
hàng năm (nếu có) trước ngày 5/10 hàng năm. 

Điều 5. Gửi kết luận thanh tra, thanh tra lại kết luận thanh tra của 
Cục trưỏng Cục thuộc Tổng cục, Chi cục trưởng Chi cục Thuế 

1. Cuộc thanh tra do Cục trưởng Cục thuộc Tổng cục tiến hành thì kết 
luận thanh tra gửi Tổng cục, đối tượng thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý 
cấp trên trực tiếp của đối tượng thanh tra (nếu có) và cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan, riêng kết luận thanh tra của Cục trưởng Cục Thuế thực hiện theo 
quy định tại Khoản 2 Điều này. 

2. Cuộc thanh tra do Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế 
tiến hành thì kết luận thanh tra gửi đối tượng thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản 
lý cấp trên trực tiếp của đối tượng thanh tra (nếu có) và cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan. 

Hàng tháng, các Cục Thuế, Chi cục Thuế rà soát kết quả thanh tra, tổng 
họp, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và chịu trách nhiệm về kết quả rà 
soát báo cáo. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm 
định kỳ tổ chức kiểm tra kết luận thanh tra của cấp dưới trực thuộc về việc chấp 
hành trình tự, thủ tục thanh tra và nội dung kết luận, kết quả thanh tra. 

3. Tổne cục trưởng, Cục trưởng Cục thuộc Tổng cục quyết định thanh tra 
lại khi có một trong những căn cứ được quy định tại Điều 48 của Nghị định số 
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86/2011/NĐ-CP. Trình tự, thủ tục thanh tra lại thực hiện theo quy định tại Nghị 
định số 07/2012/NĐ-CPề 

Điều 6. Tiêu chuấn công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính 

Công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính là công chức thuộc biên chế 
của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, có đủ điều 
kiện, tiêu chuẩn theo quy định của ngạch công chức đang giữ và các tiêu chuân 
cụ thể sau đây: 

1. Năng lực: 

a) Am hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước để vận dụng vào hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
phòng, chống tham nhũng. 

b) Nắm được nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về 
lĩnh vực chuyên ngành. 

c) Nắm được quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
có khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao. 

đ) Có khả năng phân tích, tổng hợp. 

2. Yêu cầu trình độ, thâm niên công tác: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc 
ngành, lĩnh vực đang công tác. 

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hoặc thanh tra chuyên 
ngành do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. 

c) Có ít nhất 01 năm làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực được giao 
thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (không kế thời gian tập sự). 

Điều 7. Quyết định công nhận và cấp Thẻ công chức thanh tra chuyên 
ngành Tài chính 

1. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý công chức tiến hành rà soát, lựa 
chọn cán bộ theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Thông tư này, có văn bản trình 
Tổng cục trưởng, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm để xem xét, quyết 
định công nhận công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính. Đối với các Chi 
cục Thuế trình Cục Thuế để tổng hợp trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. 

2. Điều kiện và thẩm quyền cấp Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành 
Tài chính: 

a) Công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính được cấp Thẻ khi đảm 
bảo các tiêu chuẩn nêu tại Điều 6 Thông tư này và tại thời điểm đề nghị cấp Thẻ 
đane công tác tại bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành. 

b) Tổng cục trưởng có thẩm quyền cấp Thẻ công chức thanh tra chuyên 
ngành Tài chính cho công chức thuộc Tổng cục, các Cục và Chi cục trực thuộc 
(nếu có). 

5 



Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có thẩm quyền cấp Thẻ công 
chức thanh tra chuyên ngành Tài chính cho công chức thuộc Cục Quản lý, giám 
sát bảo hiểm. 

3. Hồ sơ trình quyết định công nhận công chức thanh tra chuyên ngành 
Tài chính và cấp Thẻ gồm: 

a) Văn bản đề nghị của cơ CỊuan quản lý trực tiếp công chức (đối với cấp 
Cục thuộc Tổng cục, Chi cục Thuế) hoặc văn bản đề nghị của bộ phận trực tiếp 
quản lý công chức (đối với cấp Tổng cục). 

b) Sơ yếu lý lịch của công chức; 

c) Bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn công chức thanh 
tra chuyên ngành (bản sao có công chứng). 

d) 02 ảnh cá nhân chụp kiểu chứng minh thư. 

4. Bộ phận tổ chức cán bộ của Tổng cục, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm 
thống nhất với bộ phận được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 
tiến hành thẩm định, trình Tổng cục trưởng, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát 
bảo hiểm ban hành quyết định công nhận công chức thanh tra chuyên ngành Tài 
chính và cấp Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính trong vòng 15 
ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ. 

5. Hồ sơ quyết định công nhận và cấp Thẻ công chức thanh tra chuyên 
ngành Tài chính lưu tại bộ phận tổ chức cán bộ của Tổng cục, Cục Quản lý, giám 
sát bảo hiểm. 

Điều 8. Mẩu thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính 

1. Tên gọi: Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành .... (ghi rõ: thuế, hải 
quan, dự trữ, kho bạc, bảo hiểm). 

Thẻ hình chữ nhật, làm bằng bìa, ép nhựa cứng, rộng 61mm; dài 87mm. 

Thời hạn sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính là 5 năm 
kể từ ngày cấp. 

2. Mặt trước (hình 1): in các tiêu chí thông tin sau đây: 

Tên cơ quan Bộ Tài chính (ghi ở hàng thứ nhất): chữ in hoa kiểu Times 
New Roman, size 14 (theo bộ mã tiêu chuẩn tiếng Việt TCVN-6909/2001), chừ 
đậm, màu chữ vàng nhạt được in trên nền màu xanh da trời. 

Tên cơ quan sử dụng công chức (cấp Tổng cục, Cục Quản lý, giám sát 
bảo hiểm) (ghi ở hàng thứ hai): chữ in hoa kiểu Times New Roman, size 14 
(theo bộ mã tiêu chuẩn tiếng Việt TCVN-6909/2001), chữ đậm, màu chữ vàng 
nhạt được in trên nền màu xanh da trờiề 

Dòng chữ THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH (ghi rõ: thuế, 
hải quan, dự trữ, kho bạc, bảo hiểm), chữ in hoa kiểu Times New Roman, size 16 
(theo bộ mã tiêu chuẩn tiếng Việt TCVN-6909/2001), chữ đậm, màu chữ đỏ. 

Hình Quốc huy in màu theo quy định ở vị trí phía trên bên trái thẻ. 
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(Hình 1) 

Quốc huy 
Bộ TÀI CHÍNH 

TỔNG CỤC 

THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA 
CHUYÊN NGÀNH 

(thuế hoặc hải quan,...) 

3. Mặt sau (hình 2): 

Nền là hoa văn màu hồng tươi tạo thành các tia sáng lan tỏa từ tâm ra 
xung quanh; góc trên bên trái ghi tên cơ quan cấp thẻ và cơ quan chủ quản (Bộ 
Tài chính); từ góc trên bên trái (cách 10 mm) đến góc dưới bên phải là gạch chéo 
màu đỏ rộng 06mm. 

Nội dung trên mật sau có các thông tin: 

Quốc hiệu: dòng trên chữ in hoa, đậm, dòng dưới chữ in thường, đậm, cỡ 
chữ 8, gạch chân dòng thứ hai. 

Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành... (ghi rõ: thuế, hải quan, dự trữ, 
kho bạc, bảo hiểm): Chữ in hoa đậm màu đỏ, cỡ chữ 12. 

Mã số thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính: 

Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính có mã số chung là AI6 
(mã số cơ quan Bộ Tài chính, quy định tại Quyết định số 93/2005/QĐ-BNV 
ngày 30/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định Danh mục mã số các cơ 
quan Nhà nước). 

Các Cục thuộc địa phương có thêm mã số địa phương, nơi cơ quan Cục 
đặt trụ sở (mã số địa phương theo quy định tại Quyết định số 93/2005/QĐ-BNV) 

Số thứ tự Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính bao gồm: tên 
viết tắt của ngành (thuế là TH; hải quan là HQ, kho bạc là KB, dự trữ là DT, bảo 
hiểm là BH); tiếp theo số thẻ: có 05 số (bắt đầu từ 00001). 

Ví dụ: Mã số thẻ của công chức thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục 
Thuế, số 30 là: A16-TH00030. Mã số thẻ của công chức thanh tra chuyên ngành 
tại Cục Hải quan Hà Nội, số 50 là: A16-T01-HQ00050. 

Họ và tên: Ghi họ tên công chức thanh tra chuyên ngành được cấp Thẻ, 
chữ in thường, cỡ chữ 10. 

Ngạch: Ghi ngạch công chức, chữ in thường, cỡ chữ 10. 

Cơ quan: Ghi tên cơ quan nơi công chức thanh tra chuyên ngành công tác, 
cỡ chữ 10. 

Ngày, tháng, năm cấp Thẻ, chữ in nghiêng, cỡ chữ 10. 
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Tổng cục trưởng (hoặc Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) chữ 
in hoa, cỡ chữ 8. 

Chữ ký và tên Tổng cục trưởng (hoặc Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát 
bảo hiêm) cỡ chữ 8. 

Dấu của Tổng cục (hoặc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm): đường kính 
18mm. 

Ảnh chân dun2 của người được cấp Thẻ, khổ 23mm X 30mm, được đóng 
1/4 dấu nổi ở góc phải phía dưới ảnh. Hạn sử dụng. 

(Hình 2) 

. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỪ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Bộ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC... 

THÈ CỘNG CHÚC THANH TRA 
CH" ỈÊNNGÀNH.... (thuế hoặc hải quan,...) 

(Ảnh) 

Hạn sứ dụng. 

Họ và tên 
Ngạch: 
Cơ quan: 

Hà Nội, ngàỵ 
TỐNG CỤC TRƯƠNG/CỤC' 

Điều 9. Quản lý việc công nhận, cấp, sử dụng Thẻ công chức thanh 
tra chuyên ngành Tài chính 

1. Công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính chỉ được sử dụng Thẻ 
công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính của mình khi thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

2. Sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính: 

a) Công chức được cấp Thẻ có trách nhiệm bảo quản Thẻ cẩn thận trong 
quá trình sử dụng. Nghiêm cấm công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính sử 
dụng Thẻ vào mục đích cá nhân hoặc cho người khác mượn để sử dụng. 

Trường hựp công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính sử dụng Thẻ 
công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính để thực hiện hành vi trái pháp luật 
thì tuỳ theo mức độ vi phạm phải chịu xử lý theo quv định. 

b) Trường hợp Thẻ công chức thanh tra chuycn ngành Tài chính bị hỏng, 
bị mất, hết hạn sử dụng... phải làm thủ tục xin cấp lại. Thủ tục cấp lại Thẻ công 
chức thanh tra chuyên ngành Tài chính giống như thủ tục cấp Thẻ lần đầu. 

c) Thu hồi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính: 

Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính phải thu hồi khi hết hạn 
hoặc công chức không được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành Tài chính hoặc chuyển công tác, nghỉ hưu, chét. 

Trước khi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính hết hạn hoặc 
công chức chuyển công tác khác, nghỉ hưu thì công chức thanh tra chuyên ngành 
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Tài chính phải nộp Thẻ về bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành 
của đơn vị quản lý công chức. 

Ngay sau khi tiếp nhận Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính 
thu hồi, đơn vị quản lý công chức có trách nhiệm nộp Thẻ về Tổng cục (Cục 
Quản lý, giám sát bảo hiểm). 

3. Quản lý việc công nhận, cấp, sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên 
ngành Tài chính: 

a) Tổng cục trưởng, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chịu 
trách nhiệm về việc công nhận, cấp, quản lý việc sử dụng Thẻ công chức thanh 
tra chuyên ngành Tài chính theo đúng quy định. 

b) Thanh tra Bộ Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra việc công nhận, cấp, 
quản lý Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính của các Tổng cục, Cục 
Quản lý, giám sát bảo hiểm. 

4. Kinh phí làm thẻ, phát thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính 
do ngân sách nhà nước đảm bảo. Việc lập dự toán, quyết toán theo quy định của 
Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. 

Điều 10. Trang phục, biển hiệu, chế độ 

1. Trang phục: 

Trang phục của thanh tra viên Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Sở Tài 
chính theo mẫu quy định của Thanh tra Chính phủ. 

Trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính theo trang 
phục riêng của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. 

Trường họp Tổng cục (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) chưa có trang 
phục riêng thì Tổng cục trưởng (Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) 
trình Bộ quy định trang phục riêng cho công chức thanh tra chuyên ngành của 
mình. Loại trang phục, niên hạn, chất lượng trang phục tương đồng với trang 
phục của các Tổng cục khác đã có trang phục riêng. 

Kinh phí may, sắm trang phục của thanh tra viên, công chức thanh tra 
chuyên ngành Tài chính do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự 
toán ngân sách hàng năm của đơn vị. 

2. Thanh tra viên Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra viên Thanh tra Sở Tài 
chính, công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính phải đeo biển hiệu khi thực 
hiện nhiệm vụ thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Biển hiệu do 
cơ quan quản lý công chức cấp. 

Biển hiệu của thanh tra viên Thanh tra Bộ Tài chính, thanh tra viên Thanh 
tra Sở Tài chính thực hiện theo quy định của Thanh tra Chính phủ. 

Biển hiệu của công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính có kích thước 
2,5cm X 7 cm, đeo trên ngực áo bên trái. Biển hiệu nền màu vàng đậm, có in 
hàng chữ ghi rõ họ tên, chức vụ, hoặc ngạch công chức, cụ thể: 
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Công chức Thanh tra chuyên ngành... (ghi rõ thuế, hải quan....) 

NGUYỄN VĂN A 
Trưởng phòng (hoặc ngạch...) 

3. Thanh tra viên Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Sở Tài chính được 
hưởng các chế độ phụ cấp và các chế độ khác theo quy định. 

Công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính được hưởng chế độ bồi 
dưỡng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. Thanh tra Bộ Tài chính, các Tổng cục, Cục, Chi cục được giao thực 
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Sở Tài chính có trách nhiệm 
thực hiện các loại báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và 
phòng chống tham nhũng gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. 

Các Tống cục có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc 
thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo các nội dung quy định, tổng hợp chung 
của toàn ngành, gửi về Thanh tra Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ. 

2ệ Các loại báo cáo: 

a) Báo cáo định kỳ gồm: Báo cáo tháng, Quý I, sơ kết 6 tháng, Quý III và 
9 tháng, báo cáo năm. 

Nội dung báo cáo: nêu rõ kế hoạch công tác trong kỳ báo cáo; kết quả đạt 
được trong kỳ báo cáo; những đề xuất kiến nghị về xử lý các sai phạm; các kiến 
nghị sửa đổi bổ sung chế độ, chính sách quản lý tài chính và kết quả thực hiện 
kiên nghị, xử lý; khó khăn, vướng măc, kiên nghị trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ và các nội dung cụ thể khác theo quy định, yêu cầu. 

b) Báo cáo chuyên đề. 

c) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước. 

Mau biếu, nội dung chi tiết các báo cáo trong từng lĩnh vực thực hiện theo 
theo quy định. 

3. Thời hạn gửi báo cáo: 

Tống cục, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm gửi báo cáo định kỳ hàng 
tháng vê Thanh tra Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng báo cáo; Báo cáo Quý I: 
trước ngày 10/3, Sơ kết 6 tháng: trước ngày 10/6, Quý III và 9 tháng: trước ngày 
10/9, Tổng kết năm: trước ngày 10/12. 

Thanh tra Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Bộ theo thời hạn quy định. 

Điều 12. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2012. 

2. Bãi bỏ Thông tư số 109/2010/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
việc sửa đối, bô sung một số quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý sử 
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dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 
4Ỉ/2008/QĐ-BTCỂ 

Bãi bỏ những nội dung quy định về hoạt động thanh tra tại Quyết định số 
32/2006/QĐ-BTC ngày 6/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế 
về hoạt động thanh tra, kiếm tra tài chính. 

3. Những trường hợp đã được bổ nhiệm ngạch thanh tra viên thuộc các 
Tổng cục, Cục, Chi cục Thuế (nếu có) phải làm thủ tục chuyển ngạch khác kế từ 
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Giao các Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện các thủ 
tục chuyển ngạch cho các trường hợp đã được bổ nhiệm ngạch thanh tra viên tại 
các Tổng cục, Cục, Chi cục Thuế theo đúng quy định./, ỳ/ 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 
- Sờ Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Cục Kiểm ừa văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Cổng TTĐT Chính phủ; 
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TTr. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
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