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TỈNH UỶ BÌNH THUẬN 

                  * 

Số 71-KH/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Phan Thiết, ngày 01 tháng 9 năm 2017 

                
 

KẾ HOẠCH 
tổ chức tập huấn về kê khai tài sản, thu nhập  

------- 
 

Để việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm đi vào nề nếp, đúng thực chất, 

đầy đủ các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 33-

CT/TW, ngày 03/01/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê 

khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế 

hoạch tập huấn việc kê khai tài sản, thu nhập như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Giúp cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập và cấp 

ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị các cấp nắm, hiểu 

đầy đủ để thực hiện đúng quy định của của pháp luật về kê khai, công khai, kiểm 

tra, giám sát, thanh tra, xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức; khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua. 

2. Việc tập huấn phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả. Nội dung tập 

huấn tập trung vào những vấn đề trọng tâm được nêu trong Chỉ thị số 33-

CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; Nghị định số 78-NĐ/2013/NĐ-CP, 

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

31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về 

minh bạch tài sản, thu nhập; đồng thời, quán triệt Quy định số 694-QĐ/TU, ngày 

18/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản 

của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG 

PHÁP TỔ CHỨC 

1. Nội dung   

- Quán triệt lại Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị 

và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kê khai và kiểm soát 

việc kê khai tài sản. 

Thực hiện: Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

- Hướng dẫn quy trình tác nghiệp cụ thể về công tác kê khai, tài sản thu 

nhập ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương theo Nghị định số 78-ND/CP của 
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Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ và các 

văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về minh bạch tài sản, thu nhập; những 

hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong quá trình kê khai tài sản, thu nhập mà 

Thanh tra Chính phủ đã nêu tại Kết luận số 283/KL-TTCP, ngày 15/02/2017. 

Thực hiện: Thanh tra tỉnh. 

- Quán triệt Quy định số 694-QĐ/TU, ngày 18/7/2017 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và hướng dẫn triển khai thực hiện quy định này. 

Thực hiện: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

2. Đối tượng  

2.1 - Cấp tỉnh: 

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên; 

- Lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội 

tỉnh; 

- Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; 

- Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối 

trên địa bàn tỉnh; 

- Chánh, phó chánh thanh tra; trưởng, phó trưởng phòng tổ chức hoặc 

chánh, phó chánh văn phòng (nơi không có Phòng Tổ chức - Cán bộ) và cán bộ 

được phân công phụ trách, tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc kê 

khai tài sản ở các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh. 

2.2 - Cấp huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc: 

- Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ;   

- Lãnh đạo các ban và văn phòng cấp uỷ; 

- Chánh, phó chánh thanh tra; trưởng, phó phòng nội vụ; chánh, phó 

chánh văn phòng UBND cấp huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc 

huyện; 

(Tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương để triệu tập số lượng phù 

hợp) 

3. Thời gian, địa điểm và phương pháp tổ chức 

3.1. Thời gian: 

- Dự kiến 01 buổi (tuần đầu tháng 10/2017). 

3.2. Địa điểm: Tại điểm cầu Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trung 

tâm Hội nghị tỉnh và điểm cầu hội trường các huyện, thị, thành ủy. 
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3.3. Phương pháp tổ chức:  

- Hội nghị trực tuyến do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì; 

-  Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh 

trực tiếp truyền đạt theo nội dung phân công tại điểm 2 phần II của văn bản này. 

-  Trao đổi, giải đáp các vướng mắc; 

- Thường trực Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sau hội nghị tập huấn ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành 

ủy căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương mình để có hình thức tập huấn 

phù hợp cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã (nhất là cán bộ 

phụ trách, tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập); 

hoàn thành việc tập huấn trong tháng 10/2017. 

2. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

và Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung tập huấn, cũng như giải 

đáp các vướng mắc nêu tại Hội nghị (thuộc nội dung phân công nêu trên). 

3. Giao Văn phòng Tỉnh ủy đưa nội dung tập huấn vào Chương trình công 

tác tháng 10/2017; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy văn bản triệu tập hội nghị; 

chuẩn bị địa điểm và in ấn tài liệu phục vụ Hội nghị.  

4. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu tập huấn, 

tham mưu bài phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy, tổng hợp danh sách đại biểu 

dự hội nghị ở cấp tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết 

quả tập huấn của các địa phương cho Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 

11/2017./. 

 

 

       Nơi nhận:  
- Ban Nội chính Trung ương + Vụ VIII;   
- Các ban Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Mặt trận, đoàn thể và sở, ban, ngành: 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; 

- Các DNNN trên địa bàn tỉnh; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ  

 

 
(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

Huỳnh Thanh Cảnh 

             


