
 

 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  THANH TRA TỈNH 

Số: 160/TTr-PTT.PCTN 

V/v lùi thời gian thực hiện kê khai, công 

khaiBản kê khai tài sản thu nhập lần đầu 

Hải Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương; 

- Các Huyêṇ ủy, Thi ̣ ủy và Thành ủy;  

- Chủ tic̣h UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; 

- Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý 

của UBND tỉnh; 

- Chủ tic̣h UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 

Căn cứ Luâṭ Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 

130/2020/ND-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 và Công văn số 

252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 của Thanh tra Chính phủ về viêc̣ kiểm soát tài 

sản, thu nhâp̣; Kế hoac̣h số 263/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương ban hành về viêc̣ triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập 

lần đầu theo quy điṇh của Luâṭ Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và kê khai 

tài sản, thu nhâp̣ năm 2021. Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 84/TTr-PCTN ngày 

-25/02/2021 hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vi ̣ quản lý, sử duṇg người có 

nghiã vu ̣kê khai tài sản thu nhâp̣ lần đầu triển khai thực hiện kê khai, công khai 

tài sản thu nhập lần đầu theo quy điṇh. 

Qua theo dõi, nắm tình hình việc triển khai thưc̣ hiêṇ thấy các cơ quan, tổ 

chức đơn vi ̣ và các điạ phương đang khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện 

viêc̣ kê khai, công khai Bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu cơ bản theo đúng 

hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, tuy nhiên còn có nhiều vướng mắc trong 

viêc̣ xác điṇh người có nghiã vu ̣ kê khai tài sản, thu nhâp̣ lần đầu, cách ghi tài 

sản, thu nhâp̣, viêc̣ ký nhâṇ, thu nôp̣, bàn giao bản kê khai của người có nghiã vu ̣

kê khai lần đầu là cán bô ̣thuôc̣ cơ quan Đảng, các tổ chức chính tri-̣ xã hôị quản 

lý cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhâp̣… Đối với tỉnh Hải Dương từ ngày 

28/01/2021 đến nay các đơn vi ̣ đang phải tập trung thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 (trong đó từ ngày 15/2/2021 đến ngày 

02/3/2021 phải thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ) và thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc  

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026. Vì vậy để việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản thu nhập bảo đảm 

đúng nguyên tắc, trình tự Thanh tra tỉnh Hải Dương đã chủ đôṇg báo cáo UBND 

tỉnh và đề nghị Thanh tra Chính phủ cho lùi thời gian hoàn thành viêc̣ kê khai và 
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công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đến ngày 20/4/2021 (Thời haṇ quy 

điṇh trước đây là 31/3/2021). 

Thanh tra tỉnh đề nghi ̣ các đơn vi ̣ và các điạ phương chủ đôṇg điều chỉnh 

thời gian thưc̣ hiêṇ kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhâp̣ lần đầu 

hoàn thành trước ngày 20/4/2021 và lưu ý môṭ số nôị dung sau: 

1. Về lâp̣ Danh sách người có nghiã vu ̣ kê khai tài sản thu nhâp̣ lần đầu 

thuôc̣ cơ quan, đơn vi ̣ quản lý và Danh sách thu, nôp̣ bản kê khai: 

- Danh sách người có nghiã vu ̣ kê khai tài sản thu nhâp̣ lần đầu thuôc̣ cơ 

quan, đơn vi ̣ quản lý đươc̣  gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 20/3/2021, tuy nhiên 

đến nay còn nhiều đơn vi ̣ chưa thưc̣ hiêṇ đúng thời haṇ vì vâỵ đề nghi ̣ các đơn vi ̣ 

khẩn trương hoàn thiêṇ gửi về Thanh tra tra tỉnh theo mẫu biểu tổng hơp̣ số 1.  

- Đối với Danh sách thu, nôp̣ bản kê khai tài sản, thu nhâp̣ của người có nghiã 

vu ̣kê khai tài sản thu nhâp̣ lần đầu đươc̣ thưc̣ hiêṇ theo mẫu biểu tổng hơp̣ số 2. 

- Các đơn vi ̣ đồng thời gửi file mềm 02 danh sách nêu trên theo đ/c mail: 

“buivanky@haiduong.gov.vn”. 

2. Đối với viêc̣ kê khai tài sản, thu nhâp̣ lần đầu theo mẫu bản kê khai cần 

lưu ý: 

- Thanh tra tỉnh gửi mẫu môṭ bản kê khai tài sản, thu nhâp̣ lần đầu hoàn 

chỉnh để người có nghiã vu ̣kê khai tham khảo khi thưc̣ hiêṇ kê khai. 

- Taị muc̣ 10 bản kê khai về tổng thu nhâp̣ đươc̣ ghi là: Tổng thu nhâp̣ của 

năm 2020 (tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020) bao gồm: Tổng thu 

nhập của người kê khai; tổng thu nhập của vợ (hoặc chồng); tổng thu nhập của 

con chưa thành niên và tổng các khoản thu nhập chung (phuc̣ vu ̣cho lần kê khai 

tiếp theo). 

- Phần người nhâṇ bản kê khai ký nhâṇ là người đươc̣ giao nhiêṃ vu ̣ lâp̣ 

danh sách, thu nhâṇ bản kê khai. 

3. Về tài sản, thu nhâp̣ kê khai của người có nghiã vu ̣ kê khai tài sản, thu 

nhâp̣: Tài sản, thu nhâp̣ thưc̣ hiêṇ kê khai tài sản, thu nhâp̣ lần đầu là tài sản, thu 

nhâp̣ hiêṇ có, đươc̣ xác điṇh đến thời điểm ngày 31/12/2020 (kể cả tài sản, thu 

nhâp̣ mà trước đó người có nghiã vu ̣ kê khai tài sản, thu nhâp̣ đã thưc̣ hiêṇ kê 

khai tài sản, thu nhâp̣ rồi thì nay vẫn phải kê khai). 

4. Thời gian nôp̣ báo cáo kết quả kê khai, danh sách người đã thưc̣ hiêṇ kê 

khai lần đầu và bản kê khai tài sản, thu nhâp̣ lần đầu về Thanh tra tỉnh: 

- Đối với 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 nôp̣ trưc̣ tiếp về Thanh tra 

tỉnh trước ngày 30/4/2021. 

- Đối với các cơ quan Đảng, các tổ chức chính tri-̣ xã hôị thưc̣ hiêṇ tổ chức 

kê khai tài sản, thu nhâp̣ lần đầu theo quy điṇh của Luâṭ Phòng, chống tham 

nhũng, Nghị định số 130/2020/ND-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 và Công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 của Thanh tra Chính phủ 
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về viêc̣ kiểm soát tài sản, thu nhâp̣. Trường hơp̣ chưa xác điṇh đươc̣ cơ quan nào 

kiểm soát tài sản, thu nhâp̣ thì cơ quan quản lý người có nghiã vu ̣ kê khai trưc̣ 

tiếp thu, tiếp nhâṇ quản lý bản kê khai, chờ thưc̣ hiêṇ hướng dẫn cu ̣ thể taị Quy 

chế phối hơp̣ giữa cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhâp̣ đươc̣ quy điṇh taị khoản 2 

Điều 1 Nghi ̣ điṇh số 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. 

5. Các nôị dung khác về kê khai, công khai tài sản thu nhâp̣ đươc̣ thưc̣ hiêṇ 

theo Kế hoac̣h số 263/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh và Công văn 

số 84/TTr-PCTN ngày 25/02/2021 của Thanh tra tỉnh. Trong quá trình thưc̣ hiêṇ 

trường hơp̣ có vướng mắc hoăc̣ chưa rõ đề nghi ̣ liên hê ̣ với Thanh tra tỉnh để 

đươc̣ hướng dẫn (liên hê ̣ trưc̣ tiếp ông Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Thanh tra 

Phòng, chống tham nhũng số điêṇ thoaị 0966.412.868). 

(Mẫu biểu kèm theo Công văn này được đăng tải trên trang thông tin điện tử 

của Thanh tra tỉnh Hải Dương trong mục "Thông báo" tại địa chỉ 

http://thanhtra.haiduong.gov.vn) 

Đề nghi ̣ Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương; Chủ tic̣h 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc UBND tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản 

lý của UBND tỉnh và Chủ tic̣h UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh triển 

khai thưc̣ hiêṇ./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thanh tra Chính phủ (Để BC); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (Để BC); 

- Lưu: VT, Phòng TT PCTN. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh 
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