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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; 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. 

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-SLĐTBXH ngày 06/12/2022 của Sở Lao 

động Thương binh & Xã hội về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. 

Để đảm bảo việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập được thực hiện 

đúng, đủ đối tượng theo quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập. 

Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Mục đích của việc kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm 

minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ cho công tác quản lý viên 

chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. 

Thực hiện việc kê khai đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

2. Yêu cầu 

- Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tự kê khai các thông tin theo 

quy định tại mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập và chịu trách nhiệm về tính chính 

xác, trung thực, đầy đủ với nội dung kê khai.  

- Lưu trữ, công khai bản kê khai, tài sản được thực hiện minh bạch đúng 

quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP  

1. Kê khai tài sản, thu nhập hằng năm  

a) Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập 

Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập hằng năm theo quy định tại điểm a, b 

khoản 3, điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 bao gồm những 

người đang giữ vị trí công tác: 
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- Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác 

tại đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, 

đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ.  

b) Mẫu kê khai tài sản, thu nhập: Mẫu phụ lục I Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 

c) Tài sản, thu nhập phải kê khai: Quy định tại điều 35 Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018 gồm: 

- Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền 

với đất, nhà ở, công trình xây dựng;  

- Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài 

sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên;  

- Tài sản, tài khoản ở nước ngoài.  

- Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai. 

d) Trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập  

- Kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số 

lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê 

khai theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và 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.  

- Giải trình trung thực, đầy đủ, kịp thời về các nội dung liên quan đến việc 

kê khai tài sản, thu nhập; nguồn gốc tài sản tăng thêm khi có yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền.  

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có thẩm quyền phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập.  

- Thực hiện quyết định xử lý vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu 

nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. 

2. Thời gian, địa điểm nộp bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm 

a) Thời gian tổ chức kê khai được thực hiện trước ngày 10/12/2022  

b) Địa điểm: nộp về Phòng Hành chính tổng hợp chậm nhất ngày 

12/12/2022; Số lượng: 02 bản. 

3. Kê khai tài sản, thu nhập bổ sung  
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a) Đối tượng và nội dung: Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập hàng năm 

theo quy định tại khoản 2 điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, 

thực hiện kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá 

trị từ 300 triệu đồng trở lên.  

b) Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập: theo phụ lục II Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.  

c) Trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (Thực 

hiện tương tự khoản d, mục 1, phần II kế hoạch này)  

* Lưu ý: Sau khi hoàn thành việc kê khai, người kê khai phải ký ở từng 

trang và ký, ghi rõ họ tên ở trang cuối cùng của bản kê khai. Người kê khai phải 

lập thành 02 bản nộp cho Phòng Hành chính tổng hợp. 

III. CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI: Thực hiện theo điều 11 Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Tổ chức triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đến toàn thể 

viên chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập trong đơn vị và nộp bản 

kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 về Phòng Hành chính tổng hợp đảm bảo 

đúng thời gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của 

Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần. Đề nghị các 

Phòng trong đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban giám đốc TT; 
- Các phòng CM; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thanh Hà 
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