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BÁO CÁO 

 Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 

  

Thực hiện Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị theo Nghị 

định số 130/2020/NĐ-CP. 

Thực hiện Công văn số 822/TTr-PCTN ngày 18/11/2022 của Thanh tra 

tỉnh về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022; Công văn số 59/TTr-

PCTN ngày 07/02/2023 của Thanh tra tỉnh về việc tiếp nhận bản kê khai tài sản, 

thu nhập năm 2022. 

Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài 

sản, thu nhập năm 2022 như sau: 

1. Việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài 

sản thu nhập 

Sở Ngoại vụ đã tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt đến toàn thể 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về các 

quy định phòng, chống tham nhũng: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài 

sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng về thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị theo Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP. 

Đồng thời, Sở Ngoại vụ triển khai hướng dẫn kê khai, công khai tài sản, 

thu nhập đối với 14 công chức, viên chức thuộc diện đối tượng phải kê khai 

thuộc thẩm quyền quản lý của Sở. Thời gian công bố, niêm yết bản kê khai là 15 

ngày theo đúng quy định của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 

của Chính phủ tại phòng họp tầng 2 của Sở. 

2. Kết quả thực hiện 

TT 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 tài sản thu nhập 
CQTCĐV 2 

 Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị % 100 



2 

  

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 tài sản thu nhập lần đầu Người  3 

4 Số người đã kê khai tài sản thu nhập lần đầu Người 3 

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 2 

 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 14 

 Tỷ lệ % so với tổng số bản kê khai % 100 

4 
Số bản kê khai đã được công khai theo hình thức 

niêm yết 
Bản KK 14 

 Tỷ lệ % so với số bản kê khai đã công khai % 100 

5 
Số bản kê khai đã được công khai theo hình thức 

công bố tại cuộc họp 
Bản KK 14 

 Tỷ lệ % so với số bản kê khai đã công khai % 100 
 

3. Đánh giá chung và kiến nghị 

Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở và hướng dẫn cụ 

thể về nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh, công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 

2022 của Sở Ngoại vụ đã được thực hiện đảm bảo đúng thời gian, trình tự theo 

quy định. Qua quá trình tổng hợp kết quả kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, các 

đối tượng thuộc diện kê khai đã kê khai đầy đủ, trung thực tài sản, thu nhập của 

cá nhân và gia đình, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, 

chống tham nhũng trong Sở. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, 

thu nhập năm 2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng./.  
 

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

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, TTTT&DVĐN; 

- Lưu: VT, VP.                                                                     

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Cao 
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