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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập 

 
 Căn cứ 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 (gọi tắt 

là Nghị định về kiểm soát TSTN); Công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 

19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập; 

Thực hiện Kế hoạch số 753/KH-UBND ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Thuận về triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập; 

 Sở Y tế ban hành Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 

2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức quán triệt sâu kỹ và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng 

quy định của 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 (TSTN) của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

và Công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về 

kiểm soát tài sản, thu nhập, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng 

chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các 

chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về thực hiện các biện pháp kiểm soát 

TSTN để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đội ngũ công chức, 

viên chức và người lao động. 

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, Đảng viên, công chức, viên chức 

các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành trong việc thực hiện các quy định của Đảng 

và Nhà nước về kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn; tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm túc, kịp thời vi phạm quy 

định về kê khai, công khai, minh bạch TSTN. 

- Các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, 

công khai TSTN. Trong đợt này chỉ thực hiện việc kê khai TSTN lần đầu (hoàn 

thành trước ngày 31/3/2021); việc kê khai hàng năm, kê khai bổ sung sẽ thực 

hiện vào cuối năm 2021 (bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2021). 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài 

sản, thu nhập 



Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Công văn số 

252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài sản 

thu nhập; các nội dung nêu tại Mục 6 Chương II Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này. Trong đó, cần triển 

khai thực hiện ngay những nội dung như sau: 

a) Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị để tổ chức 

phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật về kê khai, kiểm soát TSTN cho công 

chức, viên chức và người lao động tại đơn vị đồng thời tuyên truyền trong Nhân 

dân bằng hình thức phù hợp. 

b) Về việc kê khai, công khai TSTN lần đầu 

- Các cơ quan, đơn vị phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách 

công tác kê khai TSTN và xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện công tác 

này theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 

130/2020/NĐ-CP; phân công công chức, viên chức hoặc bộ phận chuyên môn 

kiểm tra đầy đủ việc kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng thuộc thẩm quyền 

quản lý; quy định thời gian cụ thể nộp bản kê khai, tránh chậm trễ, làm ảnh 

hưởng đến tiến độ bàn giao Bản kê khai cho cơ quan kiểm soát TSTN theo quy 

định pháp luật. 

- Các cơ quan, đơn vị lập danh sách những người giữ vị trí công tác tại đơn 

vị theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng, chống tham 

nhũng để yêu cầu thực hiện việc kê khai TSTN lần đầu và gửi cho cơ quan kiểm 

soát TSTN; danh sách đối tượng kê khai phải ghi cụ thể chức danh thuộc diện 

phải kê khai, không ghi chung chung, không để sót người có nghĩa vụ kê khai 

hoặc đưa vào danh sách người có nghĩa vụ kê khai TSTN không đúng quy định; 

thông báo danh sách, gửi kèm mẫu kê khai TSTN để người có nghĩa vụ kê khai 

thực hiện (biểu mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập tại Phụ lục số I ban hành kèm 

theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP); người có nghĩa vụ kê khai TSTN nộp 03 

bản kê khai cho cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng (Sở Y tế và cơ quan, đơn vị nơi 

công tác) theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP. 

- Việc kê khai, công khai Bản kê khai TSTN lần đầu nêu trên phải hoàn 

thành trước ngày 31/3/2021. 

- Việc kê khai TSTN hàng năm, kê khai TSTN bổ sung sẽ thực hiện 

vào cuối năm 2021, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2021 theo đúng 

quy định của Luật PCTN. Những trường hợp kê khai TSTN phục vụ công tác 

cán bộ mà người đó chưa kê khai TSTN lần đầu theo Kế hoạch này thì thực 

hiện việc kê khai TSTN lần đầu và sử dụng Bản kê khai lần đầu để phục vụ 

công tác cán bộ lần đó. 

c) Về việc bàn giao bản kê khai TSTN cho cơ quan kiểm soát TSTN 

- Đối với bản kê khai TSTN lần đầu: Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử 

dụng người có nghĩa vụ kê khai gửi 02 bản kê khai TSTN lần đầu về Sở Y tế để 

lưu giữ, quản lý 01 bản và bàn giao 01 bản cho cơ quan kiểm soát TSTN theo quy 



định tại khoản 3 Điều 38 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; hoàn thành 

trước ngày 25/4/2021. 

- Đối với bản kê khai TSTN hàng năm và bản kê khai TSTN bổ sung vào 

cuối năm 2021: Cơ quan kiểm soát TSTN của tỉnh (Thanh tra tỉnh) sẽ thông báo 

sau. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định kiểm soát TSTN trên 

các phương tiện thông tin đại chúng 

- Tổ chức giới thiệu, đăng tải Nghị định số 130/2020/NĐ-CP trên Trang 

thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. 

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể tại đơn vị mình, lựa chọn 

hình thức phù hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định 

kiểm soát TSTN đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 

nhằm đảm bảo việc tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thường xuyên, liên 

tục, hiệu quả. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm 

công tác phòng, chống tham nhũng; kiểm soát TSTN. 

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh. 

- Cơ quan tham mưu: Thanh tra tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành. 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên hoặc khi có yêu cầu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức 

triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình hình, những khó khăn, 

vướng mắc khi triển khai thi hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về cơ quan 

kiểm soát TSTN của tỉnh.  

Cơ quan, đơn vị nào tổ chức việc kê khai, công khai, báo cáo kết quả minh 

bạch TSTN chậm so với thời gian quy định, Sở Y tế sẽ xem xét xử lý trách nhiệm 

theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập 

của Sở Y tế. Đề nghị các phòng thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./.                

Nơi nhận:                                          GIÁM ĐỐC                                           
- Các phòng thuộc Sở Y tế;        

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Quản trị mạng, Sở Y tế;       

- Lưu: VT, VP, Gia.               
                  

 

                     Nguyễn Quốc Việt 
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