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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người 

có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Sở Ngoại vụ báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập như sau: 

1. Việc chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện  

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người 

có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (kế hoạch 54/KH-UBND), 

Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời và 

đầy đủ  các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, trong 

đó có Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Luật 

Phòng chống tham nhũng 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 

30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm công khai minh bạch tài sản, thu 

nhập của người đó, phục vụ công tác quản lý công chức, viên chức, kịp thời phát 

hiện tham nhũng, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. 

 Sở Ngoại vụ đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-SNgV ngày 17/3/2021 về 

triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đồng thời lập danh sách đối tượng có 

nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo Quyết định số 13/QĐ-SNgV ngày 

19/3/2021 của Giám đốc Sở Ngoại vụ về việc phê duyệt danh sách công chức, 

viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021 theo đúng quy 

định. Triển khai, hướng dẫn, yêu cầu các đối tượng kê khai theo yêu cầu và tổ 

chức công khai niêm yết bản kê khai tài sản lần đầu đối với CBCCVC có nghĩa 

vụ kê khai lần đầu năm 2021 theo Quyết định tại Sở Ngoại vụ theo đúng quy 

định. 

 2. Kết quả thực hiện 

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-SNgV ngày 19/3/2021 của Giám đốc Sở 

Ngoại vụ về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai 

tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021; Kế hoạch số 14/KH-SNgV ngày 17/3/2021 

về triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức 

vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Sở Ngoại vụ đã thực hiện hướng 

dẫn và tổ chức công khai danh sách cùng bản kê khai của18 cá nhân (có đầy đủ 

chữ ký của từng cá nhân và người nhận kê khai theo đúng quy định và đủ 15 
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ngày với hình thức công khai niêm yết tại trụ sở Cơ quan (niêm yết trên Bảng 

Thông báo tại sảnh tầng 1, trụ sở Sở Ngoại vụ).  

Trong thời gian niêm yết công khai không có vướng mắc, Sở không nhận 

được phản ánh, kiến nghị nào đối với các bản kê khai. 

Nội dung chi tiết, cụ thể như sau: 

STT NỘI DUNG ĐV SỐ LIỆU 

I Kê khai tài sản, thu nhập   

1 
Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức 

thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập 
1  

 
Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 
100%  

2 

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực 

hiện hoặc chưa được tổng hợp kết quả 

trong báo cáo này 

0  

 
Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 
0 %  

3 
Số người phải kê khai tài sản, thu nhập 

lần đầu 
18 Người  

4 
Số người đã kê khai tài sản, thu nhập lần 

đầu 
18 Người  

II 
Công khai Bản kê khai tài sản, thu 

nhập 
  

1 

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức 

thực hiện việc công khai bản kê khai tài 

sản, thu nhập 

1  

 
Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 
100%  

2 

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực 

hiện hoặc chưa được tổng hợp kết quả 

trong báo cáo này 

0  

 
Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 
0 %  

3 Số bản kê khai đã được công khai 18 Bản KK  
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 Tỷ lệ …% so với tổng số bản kê khai 100%  

4 
Số bản kê khai đã công khai theo hình 

thức niêm yết 
18 Bản KK  

 
Tỷ lệ …% so với tổng số bản kê khai đã 

công khai 
100%  

5 
Số bản kê khai đã công khai theo hình 

thức công bố tại cuộc họp 
0 Bản KK  

 
Tỷ lệ …% so với tổng số bản kê khai đã 

công khai 
0%  

 3. Đánh giá chung  

 Sở Ngoại vụ thực hiện nghiêm túc việc thực hiện kê khai, công khai tài 

sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát 

tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

đầy đủ đúng quy định từ xác định đối tượng phải kê khai đến công tác phổ biến, 

tuyên truyền, hướng dẫn đối tượng kê khai tài sản, thu nhập. Các công chức, 

viên chức đều hiểu rõ mục đích, yêu cầu và hoàn thành đúng tiến độ bản kê khai 

và công khai tài sản, thu nhập cá nhân. 

 Trên đây là báo cáo của Sở Ngoại vụ gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, NV; 

- Trung tâm TT&DVĐN; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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