
SỞ LAO ĐỘNG – TB XH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ  

DIÊN KHÁNH  

Số:         /BC-TCNDK 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Diên Khánh, ngày     tháng 5 năm 2021 

                  

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập 

 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SLĐTBXH, ngày 01/4/2021 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc thực hiện kê khai và công 

khai tài sản, thu nhập lần đầu của công chức, viên chức Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội. 

Trường Trung cấp nghề Diên Khánh báo cáo kết quả triển khai công tác 

kê khai tài sản, thu nhập như sau: 

1. Quá trình chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện quy định về kê khai 

tài sản, thu nhập 

1.1. Phạm vi, đặc điểm tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Trường Trung cấp nghề Diên Khánh được thành lập theo Quyết định số 

2545/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và 

được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Diên Khánh và 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp Diên Khánh theo Quyết 

định số 459/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

Trường Trung cấp nghề Diên Khánh là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công 

lập, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Cơ cấu tổ chức gồm: 

- Hội đồng trường. 

- Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng. 

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm 2 phòng: 

+ Phòng Hành chính – Kế toán; 

+ Phòng Đào tạo - Quản sinh. 

- Các khoa, bộ môn thuộc trường gồm 2 khoa 

+ Khoa Kỹ thuật - Công nghệ; 

+ Khoa Giáo dục thường xuyên. 

- Chi bộ; Công đoàn; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong nhà 

trường. 

1.2. Các văn bản pháp luật áp dụng 

- Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018;  
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- 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. 

1.3. Các văn bản đôn đốc của cấp trên 

- Công văn số 1674/UBND-NC ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu; 

- Kế hoạch số 32/KH-SLĐTBXH ngày 01/4/2021 của Sở Lao động - 

Thương binh về việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập lần đầu của công 

chức, viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  

- Quyết định số 317/QĐ-SLĐTBXH của Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội Khánh Hòa ngày 02/4/2021 về việc phê duyệt danh sách công chức, viên 

chức Sở Lao động - TBXH Khánh Hòa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. 

1.4. Các văn bản đơn vị đã triển khai 

- Kế hoạch số 13/KH-TCNDK ngày 07/4/2021 của Trường Trung cấp 

nghề Diên Khánh về thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập lần 

đầu của viên chức Trường Trung cấp nghề Diên Khánh. 

2. Kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu nhập 

- Kết quả kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập (TSTN): 

 

TT Nội dung Đơn vị tính Số liệu 

I Kê khai tài sản, thu nhập   

1 Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu Người 8 

2 Số người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu Người 8 

II Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập   

1 Tổng số bản kê khai Bản kê khai 8 

2 Số bản kê khai đã được công khai Bản kê khai 8 

 Tỷ lệ so với tổng số bản kê khai % 100 

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

niêm yết 

Bản kê khai 8 

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

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

bố tại cuộc họp 

Bản kê khai 8 

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

 

3. Đánh giá chung và kiến nghị 

3.1. Đánh giá chung 

Cán bộ, viên chức tham gia việc kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, đúng 

thời gian quy định. 

3.2. Kiến nghị: Không./. 
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Trên đây là báo cáo kết quả triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập 

của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh. 

Trân trọng kính báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH KH (VBĐT);            

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thế Kha 

 

  

.      
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