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KẾ HOẠCH 

Kê khai và công khai 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; 

Căn cứ 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 tài sản, thu nhập; 

Thực hiện 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; 

Sở Xây dựng Đồng Tháp xây dựng Kế hoạch kê khai và công khai minh 

bạch tài sản, thu nhập (TSTN) năm 2017 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Công tác kê khai là để cơ quan, công chức, viên chức biết được TSTN của 

người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch TSTN của cá nhân, phục vụ cho công 

tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành 

vi tham nhũng. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện đúng trình tự, thủ tục kê khai, công khai minh bạch TSTN theo 

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 về minh bạch TSTN của Chính phủ 

và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy 

định về minh bạch TSTN của Thanh tra Chính phủ. 

Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tự kê khai, đảm bảo chính xác, trung 

thực, đầy đủ các nội dung theo quy định phải kê khai; giải trình trung thực, đầy đủ, 

kịp thời về các nội dung liên quan đến việc kê khai TSTN khi có yêu cầu. 

II. NỘI DUNG 

1. Kê khai tài sản, thu nhập  

1.1. Người có nghĩa vụ kê khai TSTN: 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng, công chức các phòng thuộc Sở; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Kế toán của 02 Trung tâm. 

(có danh sách kèm theo) 
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1.2. Bản kê khai TSTN: 

Thực hiện theo mẫu tại phụ lục II, 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. 

1.3. Thời gian thực hiện kê khai TSTN: 

- Thời kỳ kê khai: từ ngày 01/01/2017 đến 15/12/2017. 

- Thời hạn nộp bản kê khai: ngày 18/12/2017. 

1.4. Tiếp nhận, sao lục, gửi và lưu bản kê khai TSTN: 

a) Tiếp nhận: 

Người có nghĩa vụ kê khai nộp bản kê khai về Văn phòng Sở tổng hợp (bà 

Tô Thị Bích Chi – Phó Chánh Văn phòng Sở). 

b) Sao lục, gửi và lưu bản kê khai TSTN: 

- Đối với Lãnh đạo Sở: bản gốc gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 01 bản sao gửi 

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; 01 bản sao lưu hồ sơ công chức. 

- Đối với công chức thuộc Sở: bản gốc lưu hồ sơ công chức; 01 bản sao do 

cá nhân giữ. 

- Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc và viên chức của 02 Trung tâm: bản gốc 

lưu hồ sơ viên chức tại 02 Trung tâm (sau khi đã thực hiện xong việc công khai 

bản kê khai); 01 bản sao gửi về Văn phòng Sở. 

2. Công khai bản kê khai TSTN 

- Thời điểm công khai: từ ngày 12/01/2018 đến ngày 12/02/2018. 

- Thời gian công khai: 30 ngày. 

- Hình thức công khai: niêm yết bản kê khai tại Bảng lịch công tác của Văn 

phòng Sở. 

Đối với đảng viên thuộc diện kê khai còn phải được công khai trước chi bộ, 

theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị. 

3. Chế độ báo cáo 

Báo cáo kết quả minh bạch TSTN năm 2017 về Thanh tra Tỉnh chậm nhất 

ngày 10/04/2018. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Thanh tra Sở cung cấp mẫu và hướng dẫn kê khai đến các công 

chức, viên chức có liên quan. 

2. Trưởng các phòng thuộc Sở, Giám đốc 02 Trung tâm có trách nhiệm đôn 

đốc, nhắc nhở công chức, viên chức kê khai TSTN đúng quy định. 

3. Thanh tra Sở phối hợp Văn phòng Sở hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

kê khai, công khai TSTN đúng quy định. 
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Trên đây là Kế hoạch kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 

2017 của Sở Xây dựng, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
- GĐ, các Phó GĐ Sở; 

- Các phòng, Chi cục thuộc Sở; 

- 02 Trung tâm; 

- Lưu: VT, TTr (đt). 

 

GIÁM ĐỐC 
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