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BÁO CÁO 

Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 

________________ 

 Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về 

minh bạch tài sản, thu nhập (TSTN); Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 

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

bạch TSTN. 

Sở Xây dựng báo cáo kết quả minh bạch TSTN năm 2017 như sau: 

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

bạch TSTN 

a) Phạm vi, đặc điểm tổ chức, hoạt động của đơn vị 

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham 

mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh 

vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; phát triển đô thị; nhà ở và 

công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; các dịch vụ công trong các 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác 

theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: Ban Giám đốc Sở; các phòng chuyên môn: Văn 

phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý kiến trúc Quy hoạch và Hạ tầng kỹ thuật, 

Phòng Quản lý Nhà và thị trường bất động sản, Phòng Quản lý xây dựng, Phòng 

Kinh tế và vật liệu xây dựng, Chi cục Giám định xây dựng (được tổ chức gồm 02 

phòng và 01 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng) và 01 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn). Hiện 

nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của đơn vị là 109 người. 

b) Các văn bản pháp luật áp dụng 

Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật PCTN; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ 

về minh bạch TSTN; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh 

tra Chính phủ, hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch TSTN. 

c) Các văn bản chỉ đạo, đôn đốc của cấp trên 
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Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2017 của UBND Tỉnh thực hiện 

công tác PCTN năm 2017; Công văn số 605/TTr-PCTN ngày 05/10/2017 của 

Thanh tra Tỉnh về việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017. 

d) Các văn bản đơn vị đã triển khai 

Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 1521/KH-SXD ngày 06/11/2017 về 

việc kê khai và công khai TSTN để chỉ đạo và hướng dẫn CBCCVC thuộc Sở thực 

hiện việc minh bạch TSTN năm 2017. 

đ) Phân công thực hiện 

Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện công tác 

minh bạch TSTN, cụ thể các công việc sau: 

Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành các văn bản liên quan đến việc minh bạch 

TSTN; hướng dẫn CBCCVC thuộc Sở kê khai TSTN; thực hiện việc tiếp nhận bản 

kê khai và quản lý, sử dụng, khai thác bản kê khai theo đúng quy định. 

Quá trình thực hiện các nhiệm vụ kê khai, công khai, quản lý hồ sơ, tiến 

hành xác minh, xem xét kỷ luật, tổng hợp báo cáo: 

Tính đến thời điểm 31/12/2017, Sở Xây dựng đã hoàn tất việc kê khai TSTN 

(100% CBCCVC thuộc đối tượng kê khai đã thực hiện việc kê khai). Đồng thời, 

cũng đã thực hiện việc công khai bản kê khai theo quy định. Các bản kê khai được 

lưu trữ tại bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của Sở; riêng các bản kê khai 

của các đồng chí thuộc cấp ủy quản lý đã được gửi đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy và 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định. Đến thời điểm báo cáo, đơn vị không có 

trường hợp phải tiến hành xác minh TSTN. 

2. Kết quả thực hiện minh bạch TSTN 

a) Kết quả kê khai 

Việc tổ chức kê khai TSTN năm 2017 của Sở được thực hiện đúng theo quy 

định. Trong đó, thời gian tiến hành kê khai và nộp bản kê khai trước ngày 

31/12/2017. Tổng số đơn vị phải kê khai TSTN là 03 đơn vị (Khối Văn phòng Sở 

và 02 đơn vị trực thuộc Sở); đã hoàn thành việc kê khai TSTN là 03 đơn vị (đạt tỷ lệ 

100%); không có trường hợp kê khai chậm so với thời gian quy định. 

Cụ thể kết quả về kê khai TSTN như sau: 

- Số người phải kê khai TSTN trong năm là 58 người; so với năm 2016 giảm 

02 người, lý do: nghỉ hưu và chuyển công tác. 

- Số người đã kê khai TSTN trong năm là 58 người, đạt tỷ lệ 100%. 

- Số lượng bản kê khai TSTN lưu giữ tại đơn vị: 58 bản. 

- Số lượng và danh sách bản kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý: 03 người (01 

Giám đốc Sở và 02 Phó Giám đốc Sở). 

- Số lượng và danh sách bản kê khai do tổ chức cấp trên quản lý: không có 

b) Kết quả công khai 
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Việc triển khai công khai bản kê khai TSTN của Sở được đảm bảo đúng 

nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định. Hình thức công khai là niêm yết tại 

Bảng lịch công tác của Văn phòng Sở, thời gian niêm yết từ ngày 12/01/2017 đến 

12/02/2017.  

Đến nay, tại đơn vị không có trường hợp chưa hoặc chậm công khai bản kê 

khai; đồng thời, không có thông tin phản ánh sau khi đã công khai bản kê khai 

TSTN. 

Cụ thể kết quả về công khai TSTN như sau: 

- Số bản kê khai đã được công khai: 58 bản (đạt tỷ lệ 100% so với số bản đã 

kê khai). 

- Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết: 58 bản (đạt tỷ lệ 

100% so với số bản đã công khai). 

- Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp: không có 

c) Kết quả thực hiện giải trình, xác minh TSTN 

Đến thời điểm báo cáo, tại đơn vị không có trường hợp nào phải thực hiện 

việc giải trình và xác minh TSTN. 

d) Kết quả xử lý kỷ luật trong xác minh TSTN: không có 

3. Đánh giá chung 

Được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh và hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ 

của Thanh tra Tỉnh; công tác minh bạch TSTN trong thời gian qua tại đơn vị được 

thực hiện đảm bảo các bước theo quy định. Tất cả CBCCVC thuộc đối tượng kê 

khai đã thực hiện tốt việc kê khai; công tác công khai, tiếp nhận, quản lý, sử dụng, 

khai thác bản kê khai được đơn vị thực hiện đúng quy định; từ đó đã góp phần thực 

hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng. 

Trên đây là báo cáo kết quả minh bạch TSTN năm 2017 của Sở Xây dựng 

gửi đến Thanh tra Tỉnh để tổng hợp, báo cáo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Tỉnh (b/c);     

- Ban GĐ Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, TTr.         
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