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UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ TÀI CHÍNH  

 

Số: 1298/BC-STC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 4 năm 2021 

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. 

Công tác tuyên truyền phổ, biến biến, quán triệt các quy định của pháp 

luật về Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 về kiểm soát tài sản thu nhập được xác định là việc làm thường 

xuyên góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức viên chức người lao 

động trong toàn ngành cũng như việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ 

công chức, viên chức coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong quản lý 

nhà nước nhằm phòng ngừa các hành vi tham nhũng góp phần xây dựng cơ quan 

trong sạch, đoàn kết. 

Việc tuyên truyền, quán triệt được Sở Tài chính chỉ đạo triển khai bằng 

nhiều hình thức như sau buổi chào cờ đầu tháng và trên Cổng thông tin điện tử 

của Sở (Website: sotaichinh.hatinh.gov.vn)... 

Thực hiện văn bản số: 76/TT-NV3 ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Thanh 

tra tỉnh về việc hướng dẫn công tác kê khai, công khai kiểm soát tài sản thu nhập 

năm 2020; Sở Tài chính đã ban hành văn bản số 891/STC-VP ngày 19 tháng 3 

năm 2021 về việc hướng dẫn công tác kê khai, công khai kiểm soát tài sản, thu 

nhập năm 2020 và lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản các phòng, 

đơn vị trực thuộc theo quy định (danh sách kèm theo)  

 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 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 02 

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 

CQTCĐV Không 
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cáo này 

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 63 

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

đầu 

Người 63 

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 02 

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 bản kê khai đã được công khai Bản KK 63 

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

4 Số bản kê khai đã được công khai theo hình 

thức niêm yết 

Bản KK 29 

 

 Tỷ lệ 100% so với số bản kê khai đã được 

công khai 

  

5 Số bản kê khai đã được công khai theo hình 

thức công bố tại cuộc họp 

Bản KK 34 

Tỷ lệ 100% so với số bản kê khai đã công 

khai 

100%  

  

 - Kết quả khác: Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện việc công 

khai bản kê khai đối với người thuộc diện kê khai lần đầu tại Sở Tài chính có 01 

đơn vị thực hiện việc công khai bằng 02 hình thức, công khai tại cuộc họp và 

niêm yết tại trụ Sở làm việc cơ quan. 

 3. Đánh giá chung và kiến nghị 

 Việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu được Sở Tài chính tổ chức triển khai 

một cách nghiêm túc, đúng đối tượng, đảm bảo theo đúng thời gian quy định. 

Các bản kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai được kê khai rõ 

ràng trung thực và trong quá trình công khai bản kê khai tại các đơn vị thuộc Sở 
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không có bản kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai bị phản ánh 

thiếu trung thực và đề nghị phải kê khai lại. 

 Bên cạnh đó trong quá trình triển khai thực hiện việc kê khai tài sản thu 

nhập lần đầu còn gặp phải một số khó khăn nhất định, có một số nội dung tại 

biểu mẫu kê khai mặc dù đã có hướng dẫn nhưng không rõ ràng như: Tài sản 

gắn liền với đất (Loại cây lâu năm) cần có các hướng dẫn những loại cây nào là 

cây lâu năm cần kê khai; Nhà ở (giấy chứng nhận quyền sở hữu; Các nội dung 

không yêu cầu phải kê khai thì có được xóa bỏ hay giữ nguyên mẫu; Số đăng ký 

phương tiện là biển số hay là số đăng ký theo Giấy đăng ký… 

 Trong thời gian tới sẽ tiến hành thực hiện việc kê khai tài sản người có 

nghĩa vụ kê khai hàng năm và kê khai bổ sung, Sở Tài chính kính đề nghị Thanh 

tra tỉnh có hướng dẫn cụ thể hơn để việc kê khai tài sản đạt kết quả tốt nhất. 

 Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài 

sản, thu nhập lần đầu của Sở Tài chính gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

 TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hà Huy Tâm 
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