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BÁO CÁO 

Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 

 

Thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-

CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 

31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả 

kê khai tài sản, thu nhập như sau: 

1. Quá trình chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện quy định về minh 

bạch tài sản, thu nhập 

Lãnh đạo Sở giao Thanh tra Sở chịu trách nhiệm tuyên truyền, triển khai 

Nghị định, Thông tư hướng dẫn và lập danh sách CBCC,VC thuộc diện phải kê 

khai, hướng dẫn kê khai, đề xuất cách công khai bản kê khai, quản lý bản kê khai, 

tổng hợp báo cáo, tham mưu việc tiến hành xác minh khi có phản ảnh hoặc yêu 

cầu, cụ thể:  

- Triển khai tuyên truyền lại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 

31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh 

bạch tài sản, thu nhập cho CBCC,VC cơ quan trong ngày sinh hoạt pháp luật 

tháng 11/2017 (71 CBCC,VC và người lao động tham gia tham gia). 

 - Rà soát danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập theo 

quy định và tiến hành tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2017. Ban hành Kế 

hoạch Công khai Bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017 (Kế hoạch số 07/KH-

KHCN ngày 25/01/2018) và tổ chức công khai bản kê khai. Phân công công chức 

theo dõi tổng hợp bản kê khai và báo cáo kê khai theo quy định. 

2. Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập 

2.1. Kết quả kê khai 

- Tổng số CBCC,VC thuộc diện phải kê khai 46 trường hợp, đã kê khai 46 

trường hợp (đạt 100%), trong đó có 23 đảng viên thuộc diện kê khai đạt tỷ lệ 

100%. 

- Số người kê khai không đúng quy định, chưa đạt yêu cầu phải kê khai lại: 

không có trường hợp nào. 

b) Việc công khai bản kê khai:  

- Tổng số bản kê khai tài sản được công khai trong cơ quan: 46 bản đạt 

100%. 

- Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị: 46 bản. 

- Số lượng và danh sách bản kê khai do tổ chức cấp ủy quản lý: 04 bản. 



 

2.2 Kết quả công khai 

Tổng số bản kê khai tài sản được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

46 bản đạt 100%. 

Thời điểm và hình thức công khai: 

- Tổ chức công khai 46 bản kê khai của CBCC,VC cơ quan tại bảng thông 

báo của cơ quan, đơn vị (Sở KH&CN và 02 đơn vị trực thuộc) từ 01/03/2018 đến 

31/03/2018. 

- Tổ chức công khai tại cuộc họp chi bộ: 23 bản của các đ/c đảng viên 

thuộc diện phải kê khai tại cuộc họp chi bộ tháng 3/2018. 

- Tổ chức công khai tại cuộc họp chi uỷ: 05 bản của các đ/c chi uỷ viên 

(họp chi uỷ tháng tháng 3/2018). 

2.3 Kết quả thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập 

Đến thời điểm hiện nay, chưa có trường hợp khiếu nại, tố cáo nào liên quan 

đến việc kê khai, công khai tài sản của đảng viên và không có cuộc kiểm tra, 

thanh tra, xác minh, kết luận đối với người có nghĩa vụ kê khai. 

2.4 Kết quả xử lý kỷ luật trong xác minh tài sản, thu nhập 

Không có trường hợp nào bị xử lý kỷ luật. 

3. Đánh giá chung.  

Xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của cơ quan, đơn vị trực thuộc và người đứng đầu. Cấp uỷ, lãnh đạo sở quan tâm, 

chỉ đạo triển khai đến đảng viên, CBCC,VC các quy định về kê khai tài sản thu 

nhập, việc triển khai tuyên truyền cho CBCC,VC được kết hợp trong ngày sinh 

hoạt pháp luật hàng tháng, gắn với thông báo danh sách CBCC,VC thuộc đối 

tượng phải kê khai tài sản thu nhập và xây dựng kế hoạch công khai được thuận 

lợi.  

Việc kê khai tài sản, thu nhập đã được thực hiện từ lâu, tuy nhiên từ khi 

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 

08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ được ban hành thì 

việc cụ thể hoá và hướng dẫn rõ ràng hơn. Do vậy việc tổ chức quán triệt, thực 

hiện được thuận lợi, nhận thức của CBCC,VC được nâng lên và thực hiện tốt việc 

kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân theo quy định. 

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Thanh tra tỉnh biết để tổng hợp báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 
Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Lưu VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 
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