
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số          /UBND-TTr  

V/v Kiểm soát tài sản, thu nhập 

đối với người có chức vụ, quyền 

hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trên địa bàn huyện năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Tam Dương, ngày     tháng     năm 2021   

 

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) 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; Văn bản số 

916/TTr-NV4 ngày 10/11/2021 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc về kiểm soát tài sản, 

thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 

2021 (sao gửi kèm văn bản),  

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc 

UBND huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc kê khai tài sản thu 

nhập (TSTN) năm 2021, như sau: 

1. Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai TSTN. 

- Rà soát, lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai TSTN lần đầu, kê khai 

TSTN bổ sung, kê khai TSTN hằng năm (năm 2021) và gửi UBND huyện (qua 

Phòng Nội vụ huyện) để nộp cho Cơ quan kiểm soát TSTN có thẩm quyền theo 

quy định tại Điều 30, Luật PCTN năm 2018 trước ngày 30/11/2021. 

Giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu tổng hợp danh sách người có nghĩa vụ 

kê khai TSTN lần đầu, kê khai TSTN bổ sung, kê khai TSTN hằng năm (năm 

2021) và phối hợp với Thanh tra huyện để nộp cho Thanh tra tỉnh (Cơ quan kiểm 

soát TSTN).  

2. Phương thức và thời gian kê khai TSTN. 

- Đối tượng kê khai TSTN lần đầu năm 2021: Người được quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều 36 Luật PCTN năm 2018. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất 

là 10 ngày, kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác. 

- Đối tượng kê khai TSTN bổ sung: Người đã thực hiện việc kê khai TSTN 

lần đầu nhưng không phải người kê khai TSTN hằng năm mà trong năm 2021 có 

biến động về tài sản, thu nhập có giá trị từ 300.000.000 VNĐ trở lên được quy 
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định tại khoản 2 Điều 36 Luật PCTN năm 2018. Việc kê khai phải hoàn thành 

trước ngày 31/12/2021. 

- Đối tượng kê khai TSTN hằng năm: Người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và 

tương đương trở lên; người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, 

tài sản công…, được quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 36 Luật PCTN 

năm 2018 và Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính 

phủ về Kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12/2021. 

3. Mẫu bản kê khai TSTN.  

- Mẫu bản kê khai TSTN lần đầu, kê khai hằng năm: Thực hiện theo mẫu 

được quy định tại khoản 1, Điều 9 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 

30/10/2020 của Chính phủ (Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP).  

-  Mẫu bản kê khai sản, thu nhập bổ sung: Thực hiện theo mẫu được quy 

định tại khoản 2, Điều 9 Nghi định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của 

Chính phủ (Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP).  

4. Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai.  

- Giao Thanh tra huyện tiếp nhận, quản lý, kiểm tra bản kê khai TSTN theo 

quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 38 Luật PCTN năm 2018 và điểm (1) mục I 

phần B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 

30/10/2020 của Chính phủ; 

- Bàn giao bản kê khai TSTN cho cơ quan kiểm soát TSTN: Giao Thanh tra 

huyện bàn giao Bản kê khai TSTN của người có nghĩa vụ kê khai TSTN cho cơ 

quan kiểm soát TSTN có thẩm quyền quy định tại Điều 30, Luật PCTN năm 2018; 

thời gian bàn giao quy định tại khoản 3, Điều 38 Luật PCTN năm 2018, chậm nhất 

là ngày 20/01/2022. 

5. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc công khai bản kê khai của người có 

nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 39 Luật PCTN năm 2018 

và Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ; trong 

đó lưu ý một số nội dung sau: 

- Bản kê khai được công khai chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày cơ quan, tổ 

chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bàn giao 

Bản kê khai cho Thanh tra huyện để nộp về cơ quan Kiểm soát tài sản, thu nhập 

(Thanh tra tỉnh); 
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- Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập phải được lập thành biên bản, 

thành phần biên bản có người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đại diện tổ 

chức công đoàn. 

6. Báo cáo kết quả kê khai, công khai bản kê khai TSTN.  

- Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo kết quả kê khai, công khai 

TSTN năm 2021 (theo mẫu gửi kèm văn bản này) để tổng hợp chung báo cáo 

Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 

10/02/2022.  

Giao Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện: Triển khai các nội dung 

chỉ đạo tại Văn bản này đến các trường: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên 

địa bàn huyện để các đơn vị tổ chức thực hiện việc kê khai, nộp bản kê khai, công 

khai và báo cáo kết quả thực hiện với UBND huyện; làm đầu mối thực hiện tiếp 

nhận, kiểm tra, bàn giao bản kê khai TSTN của các trường hợp phải kê khai TSTN 

lần đầu, bổ sung, hàng năm thuộc các trường Mầm non, Tiểu học, THCS cho 

Thanh tra huyện để nộp cho Thanh tra tỉnh theo quy định.  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND 

huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  nghiêm túc thực hiện và báo cáo UBND 

huyện (qua Thanh tra huyện) để tổng hợp báo cáo Thanh tra tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT& PCT. UBND huyện; 

- CPVP. HĐND&UBND huyện; 

- Thanh tra  huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Phùng Mạnh Thắng 
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