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KẾ HOẠCH 

Thực hiện kiểm soát, kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2022 

Thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế 

hoạch kiểm soát, kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2022 gồm 

một số nội dung chính như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

Triển khai thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập hàng 

năm; công tác kiểm soát, phòng, chống tham nhũng nghiêm túc, đảm bảo, đầy 

đủ nội dung theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Nội dung kê khai, công khai bản kê khai 

2.1. Đối tượng kê khai 

- Kê khai hằng năm: Người có nghĩa vụ, thuộc đối tượng kê khai hằng 

năm theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

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

phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm: 

+ Các ngạch công chức và chức danh sau đây: Chấp hành viên; Điều tra 

viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; 

Kiểm soát viên thị trường; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên của Đảng; Kiểm tra 

viên hải quan; Kiểm tra viên thuế; Thanh tra viên; Thẩm phán. 

+ Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và 

tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh 

mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 

ngày 30/10/2020 của Chính phủ. 

+ Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

(Có danh sách đính kèm) 

- Kê khai bổ sung: Người có nghĩa vụ, thuộc đối tượng kê khai bổ sung 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 

bao gồm người có nghĩa vụ kê khai lần đầu (công chức) có biến động về tài sản, 

thu nhập có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên thì thực hiện kê khai và gửi bản 
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kê khai về Sở GDĐT (qua Phòng TCCB) để công khai theo quy định, trừ trường 

hợp thuộc đối tượng kê khai hằng năm.  

Trường hợp thuộc đối tượng kê khai bổ sung nhưng không chủ động báo 

cáo để thực hiện nghĩa vụ kê khai, thì sau này phát hiện được sẽ bị xem xét, xử 

lý theo quy định. 

2.2. Nội dung kê khai 

- Việc kê khai hằng năm được thực hiện theo mẫu bản kê khai và hướng 

dẫn việc kê khai tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ (có đính kèm). 

- Việc kê khai bổ sung được thực hiện theo mẫu bản kê khai và hướng dẫn 

việc kê khai bổ sung tại Phụ lục II được ban hành kèm theo Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ (có đính kèm). 

- Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về 

tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy 

định; kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc 

của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập. 

- Người kê khai và người nhận bản kê khai phải ký từng trang và ký, ghi 

rõ họ tên trang cuối trong bản kê khai. 

- Số lượng bản kê khai: 02 bản 

- Thời gian thực hiện và gửi bản kê khai tài sản, thu nhập về Sở GDĐT 

(qua Phòng TCCB) trước ngày 31/12/2022 để tổng hợp, công khai, nộp bản kê 

khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, lưu trữ, báo cáo công tác kê khai 

theo quy định. 

2.3. Công khai bản kê khai 

- Lập sổ theo dõi, bàn giao bản kê khai. 

- Bản kê khai được công khai theo hình thức niêm yết. 

- Thời gian niêm yết công khai là 15 ngày. 

- Vị trí niêm yết đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc công khai các bản 

kê khai (tại bảng tin cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo). 

- Việc công khai bản kê khai được lập biên bản theo quy định. 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chủ 

trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo các nội dung kê khai minh bạch tài sản hằng năm, bổ sung; niêm 

yết bản kê khai tài sản; tổng hợp các thông tin phản hồi, yêu cầu xác minh, giải 

trình về nội dung kê khai trong thời gian niêm yết công khai và lập biên bản ghi 

nhận, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định. 
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3.2. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phân công nhân 

viên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bản kê khai trong thời gian niêm yết. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở, công chức thuộc đối tượng kê khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 
  - Các Phó Giám đốc Sở; 

  - Các phòng CMNV thuộc Sở; 

  - Công chức Sở GDĐT; 

  - Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

Đào Đức Tuấn 
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