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Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, 

Thông tư  số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Công văn số Thực 

hiện công văn số    8/SVHTTDL-TCPC ngày 0  th ng 11 nă  2018 của  i   

đốc S  Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ v  việc thực hiện    

 hai tài s n, thu nh p nă  2018;  Trung tâ  Văn hóa thành phố Cần Thơ xây 

dựng Kế hoạch công  hai B n     hai tài s n, thu nh p nă  2018 như sau: 

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích:     
Mục đích của việc công  hai B n     hai tài s n, thu nh p để công chức, 

vi n chức, người lao động toàn đơn vị biết được tài s n, thu nh p của người có 

nghĩa vụ     hai nhằ   inh bạch tài s n, thu nh p của người đó; phục vụ cho 

công t c qu n lý công chức, vi n chức và người lao động góp phần phòng ngừa 

và ngăn chặn hành vi tha  nhũng. 

2. Yêu cầu: 
Thực hiện công  hai đ   b o đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-

CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư  số 08/2013/TT-TTCP của Thanh 

tra Chính phủ. 

II. THỰC HIỆN KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP 

1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập: 

Ban  i   đốc, Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng và tương đương được 

hư ng phụ cấp chức vụ từ 0.2 tr  l n; 

Người  hông giữ chức vụ qu n lý trong đơn vị là  công t c sau: 

- Qu n lý ngân s ch, tài s n trong cơ quan, đơn vị (phân bổ ngân s ch,  ế 

to n,  ua sắ  công). 

- Trực tiếp tiếp xúc và gi i quyết công việc cơ quan, đơn vị, c  nhân trong 

các lĩnh vực công t c tổ chức. 

2. Thực hiện kê khai  

a) Người có nghĩa vụ     hai tài s n, thu nh p ph i     hai trung thực, 

đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn c c thông tin v  số lượng, gi  trị tài s n, thu nh p 

và những biến động v  tài s n, thu nh p ph i     hai và tự chịu tr ch nhiệ  v  

những thông tin đã     hai. 
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 b) Tài s n, thu nh p ph i     hai gồ  tài s n, thu nh p thuộc s  hữu 

hoặc quy n sử dụng của b n thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành ni n 

(con đẻ, con nuôi theo quy định của ph p lu t) tại thời điể  hoàn thành B n    

 hai tài s n, thu nh p. 

 c)  i  trị tài s n, thu nh p     hai được tính bằng ti n ph i tr   hi mua, 

 hi nh n chuyển nhượng, xây dựng hoặc gi  trị ước tính  hi được cho, tặng, 

thừa  ế. 

 d) Việc     hai, gi i trình nguồn gốc tài s n tăng, gi   thực hiện theo 

 ẫu B n     hai tài s n, thu nh p (phụ lục II) và Hướng dẫn     hai tài s n, thu 

nh p (phụ lục III) ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. 

 đ) Mỗi c  nhân     hai ph i  ý vào từng trang của B n     hai gửi v  

Phòng tổ chức ph p chế S  Văn hóa, Thể thao và du lịch (01 b n sao lưu hồ sơ 

cá nhân). 

 Trường hợp tại thời điể      hai, Người có nghĩa vụ     hai  hông thể 

tiến hành     hai đúng thời hạn vì lý do  h ch quan như: nghỉ phép nă  hay 

gặp tr  ngại do bất  h   h ng, thì thực hiện việc     hai trước hoặc sau ngày tr  

v  đơn vị là  việc bình thường; trường hợp được cử đi công t c dài ngày, đi 

nước ngoài, thì việc     hai được thực hiện bằng b n    , hoặc gửi b n cứng 

qua đường bưu điện, người     hai bổ sung việc     hai bằng b n cứng ngay 

sau ngày tr  v  đơn vị là  việc bình thường; trường hợp ph i đi u trị, chữa 

bệnh tại bệnh viện theo chỉ định của b c sỹ thì thực hiện việc     hai ngay sau 

ngày v  đơn vị là  việc bình thường.  

3. Thời hạn kê khai  

Người có nghĩa vụ     hai thực hiện     hai và nộp B n     hai tài s n, 

thu nh p cho Thủ trư ng đơn vị ch   nhất ngày 30/11/2018. 

III. CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 

1. Hình thức công khai 
Công  hai bằng hình thức ni   yết c c B n     hai tài s n thu nh p nă  

2018 của công chức, vi n chức tại trụ s  cơ quan.   

 2. Trình tự công khai: 
 - B n     hai tài s n, thu nh p và danh s ch người ph i     hai tài s n, 

thu nh p được ni   yết trong thời gian 30 ngày.   

 - Việc ni   yết B n     hai tài s n, thu nh p ph i được l p thành bi n 

b n để ghi nh n địa điể  ni   yết, thời điể  bắt đầu, thời điể   ết thúc và các 

ph n  nh  li n quan đến nội dung B n     hai (nếu có); việc l p bi n b n ph i có 

sự tha  gia của Lãnh đạo đơn vị, cấp ủy, BCH công đoàn và Ban thanh tra nhân 

dân. 

 - Việc ni   yết công  hai B n     hai tài s n, thu nh p ph i được tiến 

hành tại vị trí ni   yết đ   b o an toàn,  hông là   ất, r ch, n t và đủ đi u 

 iện để  ọi người trong đơn vị có thể xe  c c B n     hai. 
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 IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

    1. Người có nghĩa vụ     hai tài s n, thu nh p ph i nghi n cứu  ỹ c c 

văn b n hướng dẫn và     hai trung thực, rõ ràng theo quy định, đúng thời gian 

trong  ế hoạch và chịu tr ch nhiệ  v  tính chính x c của c c thông tin trong 

B n     hai tài s n, thu nh p.   

2. Trung tâ  Văn hóa nh n thông tin ph n hồi của công chức, vi n chức 

lao động trong cơ quan đối với c c b n     hai tài s n, thu nh p và ghi bi n b n 

c c thông tin ph n hồi li n quan đến nội dung B n     hai (nếu có). 

3. Trung tâ  Văn hóa tổ chức thực hiện việc công  hai và l p b o c o 

gửi v  phòng Tổ chức ph p chế S  VHTTDL đúng y u cầu và thời hạn. 

4. Kế hoạch này được công  hai  inh bạch tr n Website đơn vị 

“vanhoacantho.org.vn”. 

Nơi nhận: 

- S  VHTTDL; 
- Ban  i   đốc; 

- C c phòng trực thuộc đơn vị; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

Đã ký 

 

Nguyễn Thị Ánh Lê 

 
 


