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Số: 671/UBND-NV
V/v rà soát thực hiện kê khai
tài sản thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn trong cơ
quan tổ chức đơn vị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Châu, ngày 08 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Các đơn vị trường học.
Thực hiện Công văn số 175/TTr-PCTN ngày 26/3/2021 của Thanh tra
tỉnh về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong
cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Ngày 04/3/2021, UBND huyện ban hành Công văn số 415/UBND-NV về
việc kê khai, công khai tài sản thu nhập ‘lần đầu’. Để công tác kiểm soát tài sản,
thu nhập thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày
30/10/2020 của Chính phủ. Qua kết quả rà soát tại một số đơn vị cho thấy. Các
bản kê khai tài sản, thu nhập của các đơn vị, cá nhân (đối tượng phải kê khai)
chưa kê khai đầy đủ, chưa thực hiện đúng quy định theo mẫu hướng dẫn tại
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.
- Phần thông tin chung (Mục I) còn sai tên đầu mục các nội dung của
người kê khai, vợ hoặc chồng của người kê khai, con chưa thành niên (yêu cầu
ghi đúng theo mẫu, chỉ kê khai con dưới 18 tuổi)
- Phần thông tin mô tả về tài sản (Mục II): Còn kê khai thiếu các thông tin
về quyền sử dụng thực tế đối với đất (diện tích, giá trị, Số Giấy CNQSD đất);
nhà ở còn thiếu (loại nhà, diện tích sử dụng, giá trị, giấy chứng nhận quyền sở
hữu); các loại tài sản khác (không ghi cụ thể loại, số lượng, giá trị); tài sản phải
đăng ký theo quy định của pháp luật (kê khai cả tài sản trị giá dưới 50 triệu
đồng, kê thiếu số đăng ký trên Giấy đăng ký, còn nhầm lẫn gữa biển số đăng ký
và số giấy đăng ký); một số mục phải kê khai nhưng để trống không kê khai.
- Đối với các mục không có nội dung kê khai thì điền là “không” (không
ghi như trên hoặc không để trống)
- Đây là bản kê khai lần đầu do đó không kê khai mục 10 phần II và phần
III của mẫu.
Để việc kê khai tài, thu nhập đảm bảo theo đúng mẫu kèm theo Nghị định
số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
tổ chức tự rà soát chi tiết các bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai đảm bảo
đầy đủ các nội dung theo mẫu và hướng dẫn kê khai trước khi nộp về Cơ quan
kiểm soát tài sản, thu nhập; không tự ý thay đổi tên gọi, thứ tự, cắt bớt các nội
dung theo mẫu. Bản kê khai gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) chậm
nhất 17h ngày 13/4/2021 (mỗi cá nhân 02 bản).
- Ký nháy các trang bản kê khai.
- Báo cáo kết quả kê khai, công khai tài sản nộp về phòng Nội vụ chậm
nhất ngày 31/3/2021.
- Lưu ý: Bản kê khai tài sản thực hiện kê khai trước ngày 10/3/2021.
Trên đây là một số nội dung các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn cần lưu ý thực hiện trong việc kiểm soát tài sản thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo theo đúng quy định
của Luật Phòng, chống tham nhũng. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc
gọi điện thoại đến số 0212. 3840.147 để được hướng dẫn, giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các Phó chủ tịch UBND huyện;
- Lưu NV, Hòa 05 bản.
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