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BÁO CÁO 

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

 

Thực hiện 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 570/KH-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về triển khai kê khai, công khai tài sản, thu nhập trong các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. UBND huyện Tủa 

Chùa báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập trên địa 

bàn huyện như sau: 

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

nhập: Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn của Trung 

ương và của Tỉnh, UBND huyện Tủa Chùa đã triển khai, quán triệt kịp thời các quy 

định về kiểm soát tài sản, thu nhập đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. 

Đồng thời, UBND huyện đã ban hành các văn bản để triển khai tại huyện như: Kế 

hoạch số 52/KH-UBND ngày 15/3/2021 về triển khai thực hiện kê khai, công khai tài 

sản, thu nhập trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện; Quyết định số 

286/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 về phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài 

sản, thu nhập lần đầu năm 2021 trên địa bàn huyện với 30/30 đơn vị và 334 lượt người 

phải kê khai; Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 về việc phê duyệt danh 

sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là Hiệu trưởng, Hiệu phó các đơn vị 

trường học cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc quản lý của UBND huyện 

với 37/37 đơn vị trường và 97 lượt người phải kê khai. 

2. Kết quả thực hiện 

Kết quả kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: 

TT Nội dung Đơn vị 
Số 

liệu 

I Kê khai TSTN   

1 
Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê 

khai TSTN 
CQTCĐV 30 

 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 trong báo cáo này 
CQTCĐV 0 

 Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị % 0% 

3 Số người phải kê khai TSTN lần đầu Người 334 



4 Số người đã kê khai TSTN lần đầu Người 334 

II Công khai bản kê khai TSTN   

1 
Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện việc công khai 

bản kê khai TSTN 
CQTCĐV 30 

 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 trong báo cáo này 
CQTCĐV 0 

 Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị % 0% 

3 Số bản kê khai đã được công khai 
Bản kê 

khai 
334 

 Tỷ lệ % so với tổng số bản kê khai % 100% 

4 Số bản kê khai đã công khai bằng hình thức niêm yết 
Bản kê 

khai 
248 

5 Số bản kê khai đã công khai bằng hình thức tại cuộc họp 
Bản kê 

khai 
86 

Đối với việc kê khai tài sản, thu nhập củaHiệu trưởng, Hiệu phó các đơn vị 

trường học cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc quản lý của UBND huyện 

hiện các đơn vị đang triển khai thực hiện, khi có kết quả, UBND huyện sẽ báo cáo bổ 

sung gửi tỉnh theo quy định. 

3. Đánh giá chung: Việc triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập được 

UBND huyện thực hiện theo đúng Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và 

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. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện UBND huyện đã bám sát vào văn bản hướng dẫn 

của cấp trên, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức thực hiện kê khai trung thực, 

đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn và thực hiện công khai theo đúng quy định. Sau khi 

thực hiện công khai, UBND huyện chưa nhận được thông tin phản ánh nào về việc 

kê khai không trung thực của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. 

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai 

tài sản thu nhập của UBND huyện Tủa Chùa./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lđ. UBND huyện; 

- Lưu: VT, TTr. 
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