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V/v thực hiện việc kê khai tài sản và thu nhập 

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

                        Kính gởi: Hiệu trưởng các trường trong huyện.

Thực hiện kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 23/11/2022 của  UBND huyện 
Đại Lộc về việc triển khai thực hiện việc kê khai tài sản và thu nhập theo quy định 
tại 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 trên 
địa bàn huyện Đại Lộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện hướng dẫn thực 
hiện việc kê khai tài sản và thu nhập năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập
a. Về kê khai tài sản thu nhập lần đầu
Việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu áp dụng đối với những trường hợp

được quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm
2018, việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu nêu trên phải hoàn thành trước ngày
28/12/2022.

b. Kê khai bổ sung
Việc kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến

động về tài sản, thu nhập trong năm 2022 có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên,
trừ các trường hợp đã kê khai theo quy định tại điểm c Mục II của kế hoạch số 
170/KH-UBND ngày 2311/2022 của  UBND huyện Đại Lộc, việc kê khai phải hoàn 
thành trước ngày 28/12/2022.

c. Kê khai hằng năm
Việc kê khai hằng năm áp dụng đối với những trường hợp được quy định

tại khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 bao gồm người 
đứng đầu đơn vị và các cấp phó của người đứng đầu đơn vị và Điều 10 Nghị định 
số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ bao gồm người đang làm 
nhiệm vụ liên quan công tác kế toán, tài chính và đang giữ ngạch kế toán viên, việc 
kê khai phải hoàn thành trước ngày 28/12/2022.

2. Tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập
Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm ban hành Quyết 

định phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại đơn 
vị mình theo đúng quy định (theo mẫu Quyết định tham khảo đính kèm).

Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm kê khai theo mẫu quy định tại
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và và nộp 02
bản kê khai tài sản, thu nhập của mình cho cơ quan nơi mình công tác,
thời gian hoàn thành trước ngày 28/12/2022.
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(Lưu ý: người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập ký và ghi rõ họ và tên vào 
vị trí của người kê khai tài sản tại trang cuối cùng bản ke khai; đồng thời ký tên vào 
lề dưới bên phải tất cả các trang giấy bản kê khai, người nhận bản kê khai là Phòng 
GDĐT ký không phải là Hiệu trưởng các đơn vị) 

3. Việc bàn giao bản kê khai tài sản và thu nhập
Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm bàn giao toàn bộ bản kê khai tài sản và 

thu nhập (mỗi người 2 bản) về Phòng giáo dục và Đào tạo huyện (qua bộ phận tổ 
chức cán bộ nhận) chậm nhất trước ngày 28/12/2022 để kiểm tra, tổng hợp bàn giao 
cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập 01 bản và 01 bản lưu vào hồ sơ cán bộ của 
người kê khai để phục vụ công tác quản lý.

4. Việc công khai các bản kê khai
Căn cứ vào đặc điểm, tình hình của đơn vị, thủ trưởng đơn vị quyết định công 

khai các bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo Điều 39 
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 11 Chương IV Nghị định 
số130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

5. Tổ chức thực hiện
Hiệu trưởng các đơn vị có trách nhiệm triển khai kế hoạch số 170/KH-UBND 

ngày 2311/2022 của  UBND huyện Đại Lộc về việc triển khai thực hiện việc kê khai 
tài sản và thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP cũng như các 
văn bản có liên quan đến việc kê khai tài sản thu nhập; đồng thời căn cứ công văn 
hướng dẫn của Phòng GDĐT tổ chức triển khai thực hiện việc kê khai tài sản thu 
nhập đúng quy định;

Thủ trưởng đơn vị trách nhiệm ban hành Quyết định phê duyệt danh sách 
người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2022 và tiếp nhận hồ sơ liên quan 
đến việc kê khai tài sản thu nhập như: bản kê khai, biên bản công khai tài sản, thu 
nhập nộp về Phòng GDĐT huyện trước ngày 28/12/2022 và báo cáo kết quả kiểm 
soát tài sản, thu nhập (theo mẫu đính kèm) trước ngày 20/01/2023.

Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung 
Thủ trưởng đơn vị yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại. Thời hạn kê khai bổ 
sung hoặc kê khai lại là 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có 
lý do chính đáng.

 Trên đây là công văn hướng dẫn của Phòng GDĐT huyện về việc hướng dẫn 
thực hiện việc kê khai tài sản và thu nhập năm 2022. Yêu cầu Hiệu trưởng các đơn 
vị trường học trong huyện triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó 
khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng GDĐT huyện (qua bộ phận Tổ chức 
cán bộ Phòng GDĐT) để được giải thích, hướng dẫn thêm./
Nơi nhận:                                                                               
-Như trên;
-LưuVP, TCCB. 

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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