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CHỈ THỊ
V/v Triển khai thực hiện về minh bạch tài sản, thu nhập

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ 
(viết tắt là Nghị định số 37) và Thông tư số 2442/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, 
thu nhập (viết tắt là Thông tư số 2442), ngày 17 tháng 01 năm 2008, Uỷ ban nhân dân 
thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn để quán triệt và triển khai đến lãnh đạo các sở, 
ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố về nội dung công tác kê 
khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. 

Để các sở, ngành, cơ quan,  địa phương, tổ chức thực hiện nghiêm túc, thống nhất, 
kịp thời các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, trong đó trọng tâm trước mắt là 
việc kê khai tài sản, thu nhập vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 theo hướng dẫn của 
Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ thị: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách 
nhiệm:

a. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 
của Chính phủ và Thông tư số 2442/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập. Khi 
triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo 
của cấp ủy và có trách nhiệm yêu cầu cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ việc kê khai, 
minh bạch tài sản. Mục đích của việc kê khai tài sản, thu nhập nhằm phục vụ công tác 
quản lý cán bộ, công chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. 
Đối tượng kê khai gồm 11 nhóm đã được quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP. 
Riêng nhóm thứ 11, khi nào có hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố 
sẽ hướng dẫn bổ sung kê khai sau.

b. Về trình tự kê khai hằng năm: 
- Từng đơn vị lập danh sách những người có nghĩa vụ kê khai và trình người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt; 
- Phát mẫu bản kê khai cho người có nghĩa vụ kê khai và hướng dẫn việc kê khai 

theo qui định tại Nghị định số 37 (mẫu số 1, kê khai lần đầu) và Thông tư số 2442 (mẫu 
số 1 kê khai bổ sung). Mốc thời gian kê khai tính đến ngày 31/12/2007. Mẫu kê khai do 
từng đơn vị sao chụp hoặc chuyển file điện tử cho từng người; 

- Đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của từng đơn vị có trách nhiệm tiếp 
nhận bản kê khai từ người kê khai, kiểm tra lại bản kê khai, nếu thấy việc kê khai chưa 



đúng mẫu qui định thì yêu cầu kê khai lại; khi tiếp nhận bản kê khai, người tiếp nhận 
phải làm giấy giao nhận và ký nhận (theo mẫu Nghị định số 37). Thời gian hoàn thành 
và báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/3/2008; 

- Việc lưu giữ bản kê khai thực hiện như sau: 
+ Nếu người kê khai không thuộc diện cấp ủy quản lý theo qui định về phân cấp 

quản lý cán bộ thì bản kê khai được lưu cùng hồ sơ cán bộ của người đó tại đơn vị phụ 
trách công tác tổ chức, cán bộ. 

+ Nếu người kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý theo qui định phân cấp quản lý cán 
bộ thì đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ sao y 03 bản; nộp bản gốc cho Ban Tổ 
chức cấp ủy cùng cấp; lưu 01 bản sao tại đơn vị mình; 01 bản sao cho Ủy ban kiểm tra 
cùng cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và gửi 01 bản sao cho Thanh tra nhà nước cùng 
cấp (để phục vụ công tác giám sát và xác minh khi cần thiết).

2. Trong quá trình hướng dẫn kê khai phải thực hiện đúng nguyên tắc của việc kê 
khai: Việc kê khai phải thực hiện theo nguyên tắc nhất quán, tự khai, tự chịu trách 
nhiệm, việc kê khai phải đầy đủ, trung thực, kê khai không phải giải trình nguồn gốc tài 
sản (kê khai lần đầu), không truy nguyên nguồn gốc tài sản đó hình thành từ đâu.

3. Đối với các cơ quan của Đảng, đảng viên vẫn phải tiến hành kê khai theo quy 
định. Riêng các ngành Toà án, Viện Kiểm sát nhân dân, Quân đội, Công an thành phố 
thực hiện việc kê khai, xác minh, kết luận và công khai bản kết luận theo văn bản 
hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc 
phòng và Bộ Công an.

4. Giao cho Thanh tra thành phố, phối hợp với Sở Nội vụ thành phố chịu trách 
nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc kê khai, xác minh, kết luận và công khai bản 
kết luận trong các cơ quan khối chính quyền thuộc UBND thành phố quản lý; Ủy ban 
Kiểm tra Thành uỷ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan thuộc Thành uỷ quản lý.

5. Giao cho Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, 
Sở Nội vụ thành phố tổng hợp tình hình kê khai, xác minh, kết luận, công khai bản kết 
luận, báo cáo cho Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ theo 
quy định tại Thông tư số 2442.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND 
các quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện./.

                                              CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


