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BÁO CÁO 

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

   

 1. Việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài sản, 

thu nhập 

  

 Thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của cá nhân lần đầu năm 2020  

thực hiện theo Kế hoạch số 989/KH-UBND tỉnh ngày 02/3/2021 triển khai thực 

hiện kiểm soát, thu nhập lần đầu của năm 2020. Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức 

quán triệt, tuyền truyền đến toàn thể công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc Văn phòng: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Công văn số 

252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài 

sản, thu nhập, 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, Kế hoạch số 989/KH-UBND tỉnh ngày 02/3/2021 triển khai thực hiện kiểm 

soát, thu nhập lần đầu của năm 2020 . 
 

 Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo, ban hành Kế hoạch số 831/KH-VPUB 

ngày 10/3/2021 triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của năm 

2020 đến toàn thể công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn 

phòng để tiến hành kê khai tài sản thu nhập lần đầu của năm 2020 để tổng hợp, 

báo cáo Thanh tra tỉnh theo quy định. 
 

 2. Kết quả thực hiện 
 

 - Kết quả kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập  

 

TT 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 

CQTCĐV 2 

 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 

CQTCĐV Không 

 Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị  % 100% 

3 Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu Người 46 

4 Số người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu Người 46 



 

2 

5 Số bản kê khai tài sản, thu nhập đã được bàn giao cho 

cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập  

Bản KK 46 

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 

CQTCĐV 2 

 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 

CQTCĐV Không 

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

%  

3 Số bản kê khai đã được công khai  Bản KK 46 

 tỷ lệ ….% so với tổng số bản kê khai % 100% 

4 Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết Bản KK 46 

 tỷ lệ ….% so với số bản kê khai đã công khai % 100% 

5 Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố 

tại cuộc họp 

Bản KK - 

 tỷ lệ ….% so với số bản kê khai đã công khai % - 

  

 - Kết quả khác (nếu có): Không. 
 

Trên đây là báo cáo việc triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần 

đầu của năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để Thanh tra tỉnh tổng 

hợp./. 

  
Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Thanh tra tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

-  Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- CC,VC các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, HCQT. 
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