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BAO CÁO 
Kêt qua triên khai thyc hin cong tic kim soát tài san, thu nhp 

Thirc hin K hoch so 989/KH-UBND ngày 02/3/2021 cüa Uy ban nhân 
din tinh ye vic triên khai thrc hin kiêm soát tài san, thu nhp Ian dâu cña nãm 
2020; COng van so 1 67/TTT-PCTN ngày 17/3/2021 cüa Thanh Tra tinh ye vic 
huóng din báo cáo, bàn giao Bàn kê khai tài san, thu nhp lan dâu; 

Ban quân 1 Vun quôc gia Phithc Binh báo cáo kt qua trin khai thirc hin 
cong tác kiêm soát tái san, thu nhp lan dâu cüa nàm 2020, ni dung sau: 

1. Vic chi dao, trin khai, to chuic thrc hin cong tic kiêm soát tài san, 
thu nhp 

- Ban quãn l VQG Phwc Binh thành lp theo Quyt djnh sô 171/QD-
UBND ngày 01/6/2018 cüa Uy ban nhân din tinh Ninh Thun, là dan vi sir nghip 
cOng lp trirc thuc Va chju su quán 1' toàn din cüa Uy ban nhân din tinh; dông 
thi, chju sir hithng din chuyên, nghip v11 cüa các S& chuyên ngành. 

- Ban quán l VQG Phwrc Binh có chirc nãng bào v, phát triên ri'rng, bào 
ton, phát huy các giá trj dc bit ye thiên nhiên, mu chuân h8 sinh thai, da dng 
sinh hçc, nguOn gen sinh vt và van hOa, Ijch sCr, cãnh quân; nghiên ciru khoa hçc; 
cung trng các djch vu mOi tnrông, giáo dçic mOi trithng, nghiên ciru khoa hoc; dAu 
ti.r, lien doanh, lien kêt phát triên djch vi;i du ljch theo quy hoch và quy djnh cOa 
pháp 1utt. 

- Vê co câu to chüc b6 may, gôm: lành dao  và 03 phOng ban thuc (Phông 
To chirc-Hành chInh, PhOng Kê hoach-Tài chInh, PhOng Khoa hoc và Hop tác 
quôc té) và 02 dan vi tri;rc thuc (Dan vi si;r nghip tri;rc thuc: Trung tam Giáo duc 
rnôi trning và Djch vi;i mOi trueing thng; Dan vi hành chInh tri;rc thuc: Hat  Kiêm 
lam Ban quãn 1 Vithn quôc gia Phthc Binh); 01 To chirc dãng: Chi b6 Vthn 
quOc gia Phtthc Binh, vâi tong so Dáng viên 26; và 01 To chirc Doàn the: Ong 
doàn Ca sâ. 

- Den nay, Ban quãn l Vun quôc gia Phithc Binh có 46 cong chüc, viên 
chüc duçic TJBND tinh giao. Tong so cOng chtrc, viên chirc thuc din phái kê khai 
tài san, thu nhp Id: 27 ngithi. 

- Các van bàn pháp lut áp dung: 
+ Ludt  Phông, chông tharn nhüng näm 2018. 
+ Nghj djnh sO 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cüa ChInh phü ye kiêm 

soát tài san, thu nhp cüa ngi.thi có chüc vu, quyên han  trong ca quan,tO chirc, dan 
vi. 

+ Chi dao  cüa Phó ThO ti.rOng Thu?ng tri;rc ChInh phü Triiong Hôa Binh tai 
Van bàn so 230/VPCP-V.1 ngày 01/02/2021 cüa Van phông ChInh phñ. 
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+ Ke^ hoich s6 989/KH-UBND nay 02/3/2021 cUa Uy ban nhân dan tinh v 
vic triên khai thrc hin kiêm soát tài san, thu nhp lan dâu cüa nãm 2020. 

2. Kt qua thrc hin 
- Kt qua ké khai, Cong khai Bàn kê khai tài san, thu nhp: 

TT NQI DUNG DV SO LItU 

I Kê khai tài san, thu nhp 

1 
So ca quan, t6 chirc, don vi dA to chiirc thirc 
hin vic kê khai tài san, thu nhp 

CQTCDV 03 

T 	l e^ so v&i t6ng s6 ccr quan, t6 chüc, don vi % 100% 

2 
S6 Ca quan, t6 chüc, dan vi chiia thirc hin 
hoc chixa &rçlc tong hçip két qua trong báo 
cáo nay 

CQTCDV 0 

T 18 so vth tng s6 ca quan, t6 chüc, don vi % 100% 

3 
S 	ngithi phãi ké khai tài san, thu nh.p lan 
dâu 

Ngi 27 

4 So ngithi dã kê khai tài san, thu nhp Iin du Ngtthi 27 

5 
S6 bàn ké khai tài san, thu nhâp dà ducic bàn . 	 . 	. 
giao cho ca quan kiem soat tai san, thu nhp 

BanKK 27 

II Cong khai Ban kê khai tài san, thu nhip 

1 
S 0^ co quan, t6 chüc, dcm vi dà to^ chüc thirc 
hin vic cong khai Win kê khai tài san, thu 
nhp 

CQTCDV 03 

T 	18 so vâi tng so^ ca quan, th chirc, don vi % 100% 

2 
S0̂ co quan, tO^ chi'rc, don vi cht.ra th?c hin 
hoc chua duçic tong hop két qua trong báo 
cáo nay 

CQTCDV 0 

T 1 so vài tng s6 co quan, t6 chüc, don vi % 0% 

3 S6 bàn ké khai dà thrçic cOng khai Bàn KK 27 

Tl....%sovàitngs 	bin kêkhai % 100% 

4 
S6 bàn kê khai dã cong khai theo hInh thüc 
niem yet 

BanKK 27 

T 	l 	....% so vài s6 bàn kê khai dã cong 
khai 

100% 

5 
S6 bàn kê khai dä co 	 ücng khai theo hInh th 
cong bo tai cuçc hop 

Bankk 27 - 
Ty' l 	....%  so vri sÔ bàn kê khai dã cong 
khai 

- Kt qua khác (nu co). 
3. Dánh giá chung và kiên ngh 
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- Thumg xuyén quan trit, pM bin dn cong chrc, viên chrc các van bàn 
pháp lut có lien quan ye kiêm soát tài san, thu nhp. 

- Tang cixng cong tác kim tra chin chinh, kiên quyt xr ! nghiém các 
tnthng hqp cong chüc, viên chüc ké khai tài san, thu nhp không trung thirc, minh 
bach tài san. 

- Tang cung han nCa vai trO, trách thim cüa ngui dirng dAu trong vic ké 
khai tài san, thu np theo quy djnh hin hành. 

Trén day là báo cáo k& qua báo cáo kt qua trin khai thirc hin kim soát 
tài san, thu nhp lan dâu cüa näm 2020 cüa Ban quân 1 Vithn quôc gia Phuâc 
BInh./. 

Noi nh,n: 
- Thanh tra tinh; 
- Dcm vi trrc thuc; 
- Lixu: VT, TCHC. 


