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THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Số: 4048/UBND-NC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 30 tháng 11 năm 2018

V/v cập nhật và điều chỉnh số
liệu điểm b mục 3 phần I Báo
cáo số 270/BC-UBND ngày 12
tháng 11 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân thành phố

Kính gửi:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Các Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.
Nhằm thông tin đầy đủ kết quả công tác tác phòng, chống tham nhũng
năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố trình cập nhật và điều chỉnh số liệu điểm
b mục 3 phần I Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và
phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, như sau:
b) Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập:
- Thành phố có 92 cơ quan, tổ chức, đơn vị trong diện thực hiện kê khai
tài sản, thu nhập năm 2017 và 92 cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo thực hiện
xong (đạt 100%), với 8.280 cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê
khai; số người đã thực hiện kê khai tài sản là 8.279 người, đạt tỷ lệ 99,99%,
chưa thực hiện kê khai là 01 người (do đang đi học tập ở nước ngoài thuộc Bệnh
viện Đa khoa thành phố Cần Thơ), chiếm tỉ lệ 0,01%;
- Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập: Kết quả 92 cơ quan, tổ
chức, đơn vị trực thuộc phải công khai và đã thực hiện công khai Bản kê khai tài
sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 100%; số Bản kê khai đã công khai 8.279 bản, đạt tỷ lệ
100%, trong đó công khai theo hình thức niêm yết 6.209 bản, chiếm tỷ lệ 75%;
công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp 2.070 bản, chiếm tỷ lệ 25%;
Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy thì ngày 26
tháng 3 năm 2018 có ban hành Quyết định số 911/QĐ-UBND về việc thi hành
kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Hải Triều, Chủ tịch Hội đồng
nhân dân phường Thới An Đông, trong đó có nội dung không trung thực trong
việc kê khai tài sản tăng theo Quy chế của Quận ủy Bình Thủy.
Trên đây là nội dung cập nhật và điều chỉnh số liệu điểm b mục 3 phần I
Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân
thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và phương hướng,

nhiệm vụ năm 2019, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị./.
(Đính kèm Biểu mẫu thống kê thay thế Biểu mẫu thống kê kèm theo Báo
cáo số 270/BC-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành
phố)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Nội chính TU;
- Ủy ban Kiểm tra TU;
- UBND quận, huyện;
- VP UBND TP (2, 3AE, 6);
- Lưu: VT, H.
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