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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Thực hiện Công văn số 970/UBND-NV,  ngày 08/12/2021 của Phòng Nội 
vụ huyện Thanh Hà về việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập hàng năm và kê khai 
tài sản thu nhập bổ sung  năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Tân Việt báo cáo kết quả 
thực hiện như sau:

1. Việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác kê khai tài sản, 
thu nhập hằng năm và bổ sung năm 2021

- Công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định về kiểm soát TSTN: ngay 
sau khi nhận được Công văn số 970 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà, Ủy  
ban nhân dân xã Tân Việt đã tuyên truyền, phổ biến tới các đồng chí cán bộ, công 
chức thuộc diện kê khai tài sản hàng năm và kê khai tài sản bổ sung năm 2021

 Ngày 31/12/2021 đã nhận toàn bộ bản kê khai tài sản hàng năm và niêm yết 
công khai bản kê khai tài sản thu nhập tại trụ sở UBND xã.

Từ khi niêm yết bản kê khai tài sản thu nhập của các đối tượng thuộc diện 
phải kê khai đến khi kết thúc việc niêm yết, Ủy ban nhân dân xã Tân Việt không 
nhận được bất kỳ ý kiến nào thắc mắc có liên quan đến bản kê khai và niêm yết 
của các đối tượng thuộc diện phải  kê khai.

2. Kết quả thực hiện
- Kết quả kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập:

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 TSTN CQTCĐV 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 CQTCĐV 0

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

3 Số người phải kê khai TSTN hằng năm và bổ sung 
năm 2021 Người 12

Trong đó:  + Kê khai TSTN hằng năm Người 12
                  + Kê khai TSTN bổ sung Người 0

4 Số người đã kê khai TSTN hằng năm và bổ sung 
năm 2021 Người 12

Trong đó:  + Kê khai TSTN hằng năm Người 12
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STT NỘI DUNG ĐV SỐ LIỆU
                  + Kê khai TSTN bổ sung Người 0

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 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 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 KK 12

Trong đó:  + Bản kê khai TSTN hằng năm Bản KK 12
                  + Bản kê khai TSTN bổ sung Bản KK 0

- 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 12

Trong đó:  + Bản kê khai TSTN hằng năm Bản KK 12
                  + Bản kê khai TSTN bổ sung Bản KK 0

- 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 0

Trong đó:  + Bản kê khai TSTN hằng năm Bản KK 0
                  + Bản kê khai TSTN bổ sung Bản KK 0

- Tỷ lệ ….% so với số bản kê khai đã công khai % 0
- Kết quả khác (nếu có).
3. Đánh giá chung và kiến nghị
3.1. Thuận lợi:
Có sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính 

quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn 
bản, đồng thời kiên quyết trong tổ chức thực hiện, nhất là đối với việc kê khai, 
công khai tài sản, thu nhập.

3.2. Khó khăn
Do trong năm phải kê khai nhiều bản kê khai tài sản, thu nhập với các nội 

dụng giống nhau mặc dù không có biến động. Dẫn đến rườm rà trong thủ tục kê 
khai tài sản.
 
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Long
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