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BÁO CÁO
Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2021

Thực hiện 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; Quyết định số 
3785/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND huyện Gia Lộc về việc phê duyệt 
danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm của năm 
2021; 

Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi báo cáo kết quả công khai minh bạch tài sản, 
thu nhập năm 2021 cụ thể như sau:

1. Quá trình chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện quy định về minh 
bạch tài sản, thu nhập:

Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi hiện nay có 16 cán bộ, công chức, người lao 
động. Trong đó có 8 cán bộ, 07 công chức, 01 hợp đồng chức danh công chức; 
trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đều đạt chuẩn so với quy định. 

Số người thuộc diện phải kê khai tài sản: 05 người (Trong đó, diện cấp ủy 
quản lý 04 người).

Các văn bản pháp luật áp dụng và văn bản chỉ đạo của cấp trên:
- 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; 

- Công văn số 1052/TTr-PCTN ngày 25/11/2021 của Thanh tra tỉnh về 
việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập hàng năm và kê khai tài sản thu nhập bổ 
sung năm 2021; 

- Công văn số 706/UBND-NV ngày 24/12/2021 của UBND huyện Gia 
Lộc về việc hướng dẫn một số nội dung kê khai tài sản thu nhập hàng năm và kê 
khai tài sản thu nhập bổ sung năm 2021.

Khi nhận được văn bản của cấp trên, UBND xã đã triển khai văn bản, 
hướng dẫn của cấp trên đến đối tượng phải kê khai, đồng thời chỉ đạo đài truyền 
thanh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh để nhân dân nắm được. 

Quá trình thực hiện các nhiệm vụ kê khai, công khai, quản lý hồ sơ, tổng 
hợp báo cáo đều được tiến thành theo quy định.
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Những thuận lợi hay khó khăn, vướng mắc: không.
2. Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập:
2.1. Kết quả kê khai
- Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu: 05 người. 
- Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 05 người = 100% số 

người phải kê khai.
- Số bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại UBND xã Lê Lợi: 05 bản.
- Số lượng và danh sách bản kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý: 04 người.
- Số lượng và danh sách bản kê khai do tổ chức cấp trên quản lý: 05  người.
2.2. Kết quả công khai:
UBND xã Lê Lợi đã tiến hành công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập 

bằng hình thức niêm yết tại trụ sở UBND xã.
Thời gian tiến hành: Từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 10/2/2022.
- Số bản kê khai đã công khai: 05 bản = 100% so với số bản đã kê khai.
- Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết là 05 bản = 100% 

so với số bản đã công khai.
2.3. Kết quả thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập: Không có
2.4. Kết quả xử ký kỷ luật trong xác minh tài sản, thu nhập: Không có
3. Đánh giá chung:
- Số lượng người thuộc diện phải kê khai ít, người thuộc diện phải kê khai 

có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, trách nhiệm của bản thân trong việc kê khai tài 
sản, thu nhập.

- Có đầy đủ các văn bản quy định của Pháp luật, hướng dẫn thực hiện của cấp 
trên.

- Việc triển khai kê khai, tổ chức công khai đúng theo quy trình.
Trên đây là báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2021, Ủy 

ban nhân dân xã báo cáo Ủy ban nhân dân huyện./.

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đoàn Duy Việt
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