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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập lần đầu

 theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 
và kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 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; Công văn số 
252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính Phủ về việc kiểm soát tài 
sản thu nhập; Kế hoạch số 4740/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về 
việc triển khai, thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của 
Chính phủ; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về 
công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. UBND tỉnh Hải Dương xây dựng 
Kế hoạch triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập lần đầu theo 
quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và kê khai tài sản, thu 
nhập năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
- Triển khai, kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, 

thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập trong đó trọng tâm là việc thực hiện 
kê khai, xác minh, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản, thu nhập nhằm minh bạch 
tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập phục vụ 
cho công tác quản lý cán bộ, công chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn 
hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ đối với 
nội dung kê khai của cán bộ, công chức, viên chức và người có nghĩa vụ phải kê 
khai tài sản, thu nhập và nâng cao trách nhiệm giải trình trung thực, đầy đủ, kịp 
thời về các nội dung liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định 
của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản thu nhập và nội dung 
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

2. Yêu cầu
- Tổ chức thực hiện nghiêm theo quy định về trình tự, thủ tục về thực hiện 

kê khai, công khai, xác minh, bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin, cơ 
sở dữ liệu về kê khai tài sản, thu nhập và xử lý vi phạm quy định về kiểm soát 
tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát 
tài sản thu nhập và nội dung Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 
của Chính phủ.
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- Bảo đảm việc tổ chức kiểm soát tài sản, thu nhập được thực hiện nghiêm 
túc, đúng nguyên tắc giữa cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, cơ quan tổ chức, 
đơn vị quản lý, sử dụng người có kê khai tài sản thu nhập và người có nghĩa vụ 
phải kê khai tài sản, thu nhập.

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
Căn cứ quy định quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 

số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc thực hiện kê khai, 
công khai tài sản, thu nhập năm 2021, bao gồm:

- Thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu theo Luật Luật 
Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (sau đây được gọi là kê khai lần đầu) được 
tổ chức thực hiện trong Quý I năm 2021 và hoàn thành trước 31/3/2021.

- Thực hiện kê khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021 sẽ được tổ 
chức thực hiện vào cuối năm 2021, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2021. 

- Thực hiện xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống 
tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và 
hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. 

1. Tổ chức kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu
1.1. Phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập lần đầu
Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu được thực hiện đối với người có 

nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật 
Phòng, chống tham nhũng.

1.2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; mẫu bản kê 
khai và thời gian thực hiện kê khai lần đầu

 - Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là các đối tượng quy 
định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng và 
khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của 
Chính phủ. 

- Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu thực hiện theo Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; 

- Thời gian tổ chức thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu 
nhập lần đầu: Được tổ chức thực hiện trong Quý I năm 2021 và hoàn thành 
trước 31/3/2021.

- Tài sản, thu nhập phải kê khai lần đầu được quy định tại điểm a, b, c 
khoản 1 Điều 35 Luật Phòng, chống tham nhũng (tài sản, thu nhập hiện có tính 
đến hết ngày 31/12/2020).

1.3. Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện kê khai lần đầu
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai thực 

hiện lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai lần đầu, hướng dẫn việc kê khai tài 
sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai, lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận 
bản kê khai theo quy định tại khoản 1, Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng 
(Đối với Giám đốc Sở và tương đương trở lên, cùng với những cán bộ thuộc Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì lập danh sách riêng). 

- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu có trách nhiệm kê 
khai 02 bản kê khai theo mẫu và nộp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử 
dụng người có nghĩa vụ kê khai (Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập theo Phụ lục 
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số I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của 
Chính phủ).

1.4. Việc tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập lần 
đầu 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tài 
sản, thu nhập lần đầu thực hiện tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, 
thu nhập lần đầu theo quy định tại Điều 38 Luật Phòng, chống tham nhũng. 

1.5. Thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu 
Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu được thực hiện theo 

điểm b, c, d khoản 1 và khoản 3, 4, 5 Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 
ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Thời gian hoàn thành công khai bản kê khai tài 
sản, thu nhập lần đầu trước ngày 31/3/2021.

1.6. Thực hiện nộp bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho cơ quan 
kiểm soát tài sản, thu nhập; báo cáo kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu 
nhập lần đầu

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tài 
sản, thu nhập lần đầu sau khi tổ chức kê khai, tiếp nhận, công khai bản kê khai 
tài sản, thu nhập lần đầu có trách nhiệm nộp bản kê khai và báo cáo kết quả thực 
hiện kê khai lần đầu cho Thanh tra tỉnh (Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập).

- Việc nộp bản kê khai của các cơ quan, đơn vị được tiến hành theo trình tự: 
Bản kê khai của đối tượng là người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu 
tại cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh 
và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh nộp 
trực tiếp cho Thanh tra tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã thuộc UBND 
cấp huyện nào thì nộp tập trung về UBND cấp huyện đó để UBND cấp huyện 
nộp cho Thanh tra tỉnh. 

- Đối với những đối tượng đang giữ chức vụ lãnh đạo Giám đốc Sở và 
tương đương trở lên, cùng với những cán bộ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
quản lý thì tập hợp để riêng và nộp về đầu mối là Thanh tra tỉnh để chờ hướng 
dẫn tiếp theo của Thanh tra Chính phủ (Thanh tra tỉnh giúp UBND tỉnh tổng hợp 
để nộp về Thanh tra Chính phủ).

- Tất cả danh sách, các bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu và báo cáo kết 
quả kê khai tài sản, thu nhập lần đầu nộp về đầu mối Thanh tra tỉnh vào thời hạn 
cuối là ngày 30/4/2021. Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo, chuyển về Thanh tra 
Chính phủ trong tháng 5/2021.

2. Thực hiện kê khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021
- Về trình tự, thủ tục tổ chức kê khai thực hiện theo mục 1 phần II của kế hoạch 

này.
- Thời gian tổ chức thực hiện trong tháng 12/2021 và hoàn thành trước ngày 

31/12/2021(Giao Thanh tra tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể).
3. Thực hiện xác minh tài sản, thu nhập
 Việc xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định từ Điều 41 

đến Điều 51 Luật Phòng, chống tham nhũng; Điều 14, 15, 16 Nghị định số 
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và theo hướng dẫn của Thanh 
tra Chính phủ. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Thanh tra tỉnh (Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập) có trách nhiệm 

đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương; UBND các 
huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; các 
doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh và UBND 
các xã, phường, thị trấn trong tỉnh trong việc tổ chức và thực hiện việc kê khai, 
công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người có nghĩa 
vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo đúng quy định của Luật Phòng, chống 
tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và 
kế hoạch này của UBND tỉnh; tổng hợp kết quả báo cáo với UBND tỉnh và 
Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định.

- Xây dựng mẫu biểu phục vụ công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và 
báo cáo theo theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài 
sản thu nhập và nội dung Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của 
Chính phủ; đăng tải nội dung, thủ tục, trình tự, mẫu biểu trên Trang thông tin điện 
tử của Thanh tra tỉnh.

- Tham mưu xây dựng nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập trình Chủ 
tịch UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 
ngày 30/10/2020 của Chính phủ; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu xây dựng 
dự toán mua sắm cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác kiểm soát tài sản, thu 
nhập.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh thực hiện việc lập dự 
toán và bố trí nguồn kinh phí để phục vụ cho công tác kiểm soát tài sản, thu nhập 
trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương; UBND các huyện, thị xã, 
thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; các doanh nghiệp 
Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh và UBND các xã, phường, 
thị trấn trong tỉnh xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình và chỉ đạo các 
đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức thực hiện kê khai, công khai tài sản, 
thu nhập lần đầu bảo đảm đúng thời gian, trình tự và cách thức thực hiện được 
quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và 
nội dung kế hoạch này của UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ ;             
- Ban thường vụ Tỉnh uỷ ;         
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh;
- Các DNNN trên địa bàn tỉnh;
- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu VT, NC, Quảng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái
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