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

(năm 2021) và thu nhập bổ sung năm 2021

Thực hiện Công văn số 1238/UBND ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
huyện Nam Sách về việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập hằng năm (năm 2021) và 
kê khai tài sản thu nhập bổ sung năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Nam Chính báo cáo 
kết quả kê khai tài sản, thu nhập hằng năm (năm 2021) và kê khai tài sản thu nhập bổ 
sung năm 2021 như sau:

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

1- Công tác truyền thông, quán triệt, triển khai các quy định:
- Ngày 10/12/2021, UBND xã Nam Chính tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, 

công chức xã để quán triệt, triển khai Công văn số 1238/UBND ngày 07/12/2021 của 
Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách về việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập hằng 
năm (năm 2021) và kê khai tài sản thu nhập bổ sung năm 2021 và các văn bản liên 
quan. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho đồng chí Văn phòng - Thống kê xã tham mưu 
xây dựng hướng dẫn của UBND xã và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức xã nghiêm 
túc nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp để thực hiện việc kê khai tài sản đảm 
bảo đúng quy định, đúng đối tượng.

- Các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện đã ban hành: UBND xã đã 
xây dựng hướng dẫn cụ thể của xã gửi đến cán bộ, công chức xã kết hợp nghe hướng 
dẫn và tự nghiên cứu để kê khai tài sản của cá nhân và đúng quy định của Nghị đinh 
số 130 của Chính phủ,…Trong quá trình tổ chức, thực hiện, 100%  các đối tượng nộp 
bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm (năm 2021) về xã đảm bảo đúng thời quy định 
nên UBND xã không phát hành văn bản đôn đốc thực hiện.

2. Kết quả thực hiện
2.1. Đối với việc kê khai tài sản thu nhập bổ sung năm 2021:
 Qua kiểm tra, rà soát để lập biên bản niêm yết công khai, 100% cán bộ, công 

chức xã không có đồng chí nào có số tài sản thu nhập vượt trên 300 triệu đồng. 
Xã Nam Chính không có cán bộ, công chức phải kê khai tài sản thu nhập bổ 

sung năm 2021.
2.2. Đối với việc kê khai tài sản thu nhập hằng năm (năm 2021):
- 100% cán bộ, công chức xã thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập hằng 

năm (năm 2021) đã được dự hội nghị triển khai về việc kê khai tài sản thu nhập hằng 
năm và thu nhập bổ sung năm 2021 và 5/5 đồng chí (100%) cán bộ, công chức thuộc 
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diện phải kê khai tài sản hằng năm đã thực hiện kê khai và nộp bản kê khai về UBND 
xã đúng thời gian quy định. 

- UBND xã đã tiến hành cho công khai bản kê khai tài sản thu nhập hằng năm 
(năm 2021) từ ngày 22/12/2021 cho đến hết ngày 06/01/2022. Đến 17h00' ngày 
06/01/2022, UBND xã không nhận được bất kỳ ý kiến nào của cán bộ, công chức 
trong xã, cán bộ thôn và nhân dân trên địa bàn xã về việc kê khai tài sản hằng năm 
(năm 2021) của cán bộ, công chức xã thuộc diện phải kê khai mà không kê khai trung 
thực hay chưa khai hết tài sản thu nhập năm 2021 của 05 đồng chí thuộc diện phải kê 
khai.

- Kết quả kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm (năm 
2021)

TT NỘI DUNG ĐV SỐ LIỆU
I Kê khai tài sản, thu nhập
1 Số người phải kê khai tài sản, thu nhập hằng 

năm (năm 2021)
Người 05

2 Số người đã kê khai tài sản, thu nhập hằng năm 
(năm 2021)

Người 05

II Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập
1 Số bản kê khai đã được công khai Bản KK 05

tỷ lệ ….% so với tổng số bản kê khai % 100
2 Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm 

yết
Bản KK 05

tỷ lệ ….% so với số bản kê khai đã công khai % 100
3 Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công 

bố tại cuộc họp
Bản KK 05

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

Cụ thể: Từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 UBND xã tổ chức hội nghị hướng dẫn 
kê khai tài sản thu nhập cá nhân hằng năm (năm 2021) cho toàn thể cán bộ, công 
chức xã. Từ ngày 11/12/2021,  cán bộ, công chức xã thuộc diện kê khai tiến hành kê 
khai bản kê khai tài sản cá nhân năm 2021 và nộp về UBND xã chậm nhất ngày 
17/12/2021.

 UBND xã đã tiến hành thu và kiểm tra bản kê khai tài sản của cán bộ, công 
chức xã, nếu đồng chí nào kê khai chưa đúng theo mẫu của UBND huyện đã gửi, yêu 
cầu kê khai lại. Ngày 22/12/2021, UBND xã Nam Chính tiến hành thiết lập biên bản 
niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã danh sách và bản kê khai tài sản của 05 đồng 
chí cán bộ công chức xã thộc diện phải kê khai.

- Kết quả khác: Trong quá trình niêm yết, công khai bản kê khai tài sản cá nhân 
của cán bộ, công chức. UBND xã Nam Chính không tiếp nhận được ý kiến trực tiếp 
hay đơn thư về việc đề nghị xác minh, giải trình kê khai, nguồn gốc tài sản thu nhập 
của các đồng chí cán bộ, công chức xã Nam Chính.
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Tình hình vi phạm và xem xét xử lý các vi phạm về minh bạch tài sản, thu 
nhập trong xã: Chưa phát hiện cán bộ, công chức nào vi phạm về minh bạch kê khai 
tài sản, thu nhập hằng năm (năm 2021).

II. Đánh giá chung và kiến nghị
- Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện; giải pháp để chủ 

động hoặc đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc.
+ Thuận lợi: 
Có kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện Nam Sách. Có sự 

quan tâm triển khai, thực hiện của Đảng ủy, UBND xã, sự tham mưu tích cực của cán 
bộ chuyên môn cùng với sự tiếp thu, thực hiện nghiêm túc của đội ngũ cán bộ, công 
chức xã. Vì vậy việc kê khai tài sản thu nhập hằng năm (năm 2021) và kê khai tài sản 
thu nhập bổ sung năm 2021 của cán bộ, công chức xã Nam Chính được thuận lợi và 
đúng theo quy định, không phải ra các văn bản đôn đốc, chỉ đạo thực hiện.

+ Khó khăn: Việc nhận biết về việc kê khai phần nhà ở của một số cán bộ, 
công chức còn lúng túng, vì nhà ở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về 
nhà ở và chỉ có có đất ở mới có giấy chứng nhận nên khó cho việc xác định, kê khai. 

+ Giải pháp để chủ động hoặc đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng 
mắc: UBND xã đã xây dựng hướng dẫn chi tiết việc kê khai đối với cán bộ, công 
chức xã trên cơ sở hướng dẫn của UBND huyện và cán bộ phòng Nội vụ huyện Nam 
Sách.

- Những nội dung quy định cần hướng dẫn cụ thể hơn: Việc kê khai đối với các 
trường hợp chưa được quyền sở hữu tài sản như đất ở, nhà ở, còn ở chung với bố mẹ.

Việc ghi thông tin về nhà ở khi chưa được cấp giấy chứng nhận cần rõ ràng 
hơn, chi tiết hơn.

- Các kiến nghị khác: Không có
Trên đây là báo cáo kết quả minh bạch kê khai tài sản, thu nhập hằng năm 

(năm 2021) và kê khai tài sản thu nhập bổ sung năm 2021 của cán bộ, công chức xã 
Nam Chính. Ủy ban nhân dân xã Nam Chính báo cáo để các cấp và Ủy ban nhân dân 
huyện nắm được, quan tâm chỉ đạo để xã Nam Chính thực hiện tốt hơn trong công tác 
công khai tài sản, thu nhập những thời điểm tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh;
- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Đảng ủy xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Xuyến

để báo cáo
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