
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THANH TRA TỈNH  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:        /KH-TTr              Hà Nam,  ngày       tháng  12 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022 

 

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. 

Thanh tra tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch kê khai, công khai tài sản, thu 

nhập đối với cán bộ, công chức trong cơ quan năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Việc kê khai tài sản, thu nhập là để cán bộ, công chức trong cơ quan biết 

được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, 

thu nhập của người đó; người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tự kê khai các 

thông tin theo quy định; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên 

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

- Trình tự thủ tục kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập phải 

đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của 

Chính phủ. 

II. NỘI DUNG  

1. Trình tự, thủ tục kê khai 

- Lập danh sách cán bộ, công chức trong cơ quan phải kê khai tài sản, thu 

nhập năm 2022 trình Chánh Thanh tra phê duyệt. 

- Gửi mẫu Bản kê khai, hướng dẫn và yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai 

thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. 

- Thời gian thực hiện việc kê khai: người có nghĩa vụ phải kê khai có trách 

nhiệm thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập xong trước ngày 31/12/2022 và 

nộp 02 bản về Văn phòng Thanh tra tỉnh.  

2. Trình tự, thủ tục công khai 

- Hình thức công khai: Công khai bản kê khai bằng hình thức niêm yết. 

- Đối tượng công khai: Những người phải kê khai tài sản, thu nhập theo 

quy định. 

- Địa điểm công khai: Niêm yết tại Bảng tin của cơ quan Thanh tra tỉnh (Tầng 1). 

- Thời gian niêm yết: 15 ngày liên tục (Kể từ ngày 01/01/2023-15/01/2023). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Nghiệp vụ III: Hướng dẫn người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, 

thu nhập kê khai theo mẫu quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 của Chính phủ.  

- Kê khai hằng năm: thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

130/2020/NĐ-CP.  



 

 

- Kê khai bổ sung: thực hiện theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 

số 130/2020/NĐ-CP.  

2. Các đồng chí thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 

phải thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. 

3. Giao Văn phòng Thanh tra tỉnh: Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản 

kê khai, rà soát, kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê khai; 01 bản lưu trong 

hồ sơ công chức, 01 bản chuyển cho phòng Nghiệp vụ III để lưu phục vụ công 

tác kiểm soát tài sản, thu nhập (đối với bản kê khai tài sản, thu nhập của các 

đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì nộp về Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy); tổ chức công khai, tổng hợp thông tin phản hồi đối với các bản kê khai 

tài sản, thu nhập (nếu có), báo cáo Chánh Thanh tra các vấn đề vướng mắc, phát 

sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

4. Kế hoạch này được công bố công khai trên trang Website của cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, PNV III.   

 

 

 CHÁNH THANH TRA 

 
 

 

 

Lê Minh Đức 
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