
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

THANH TRA TỈNH 

 

Số          / TTr - NV4  
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 tỉnh năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

   Vĩnh Phúc, ngày        tháng 11 năm 2021   

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Tỉnh ủy; Các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy;  

- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; 

- Trường Chính trị tỉnh; Báo Vĩnh Phúc; 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;  

- Văn phòng: Đoàn ĐBQH tỉnh;  HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- Đài phát thanh & truyền hình tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Các tổ chức Chính trị - Xã hội; 

- Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy các huyện, thành phố; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Các trường Cao đẳng; Trung học chuyên nghiệp thuộc tỉnh. 

 

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.  

Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các doanh 

nghiệp nhà nước thuộc tỉnh nêu trên, 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 cho Cơ quan kiểm 

soát TSTN có thẩm quyền theo quy định tại Điều 30, Luật PCTN năm 2018 trước 

ngày 30/11/2021. 

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 
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biến động về tài sản, thu nhập có giá trị từ 300.000.000 VNĐ trở lên được quy 

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. 

-  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.  

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

- Tiếp nhận, quản lý Bản kê khai TSTN: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, 

sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm 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: Cơ quan, tổ 

chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm 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; 

- Đối với các trường hợp kê khai, công khai TSTN nhưng chưa có hướng 

dẫn bàn giao bản kê khai TSTN của cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập có thẩm 

quyền theo quy định tại Khoản 8, Điều 30 Luật PCTN năm 2018 và khoản 2, Điều 

1 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ, thì tạm thời 

chưa bàn giao bản kê khai TSTN, lưu trữ tại cơ quan chờ hướng dẫn nhưng vẫn 

tổng hợp số liệu kê khai, công khai TSTN và báo cáo kết quả kê khai, công khai 

về Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung theo quy định. 

 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 
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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 cơ quan Kiểm soát tài sản, thu nhập; 

- 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) của Thanh tra tỉnh để tổng hợp 

chung báo cáo Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.  

- Đối với cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện cả khối đảng, đoàn thể và khối 

chính quyền trên địa bàn huyện.  

- Thời gian gửi báo cáo trước ngày 15/02/2022, đồng thời gửi File mềm theo 

địa chỉ thư điện tử: phongnv4ttvp@gmail.com. 

Thanh tra tỉnh trân trọng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của mình triển khai thực hiện đến các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh để tổng 

hợp chung báo cáo Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo quy định./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tỉnh ủy (BC) 

- UBND tỉnh (BC); 

- Ông Vũ Chí Giang –PCT UBND tỉnh (BC); 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh ( CĐ); 

- Lưu VT, NV4.  

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

Nguyễn Hữu Sơn 
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