
 

 

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

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-STNMT 

 

               Hà Tĩnh, ngày     tháng 3 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2020 

 

  

 Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số ngày 20/11/2018; 

 Căn cứ 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 các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; 

 Thực hiện các văn bản số: 1051/UBND-NC ngày 26/02/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020; 

Số 76/TT-NV3 ngày 02/3/2021 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn công tác 

kê khai tài sản, công khai kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020; 

 Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện việc kê khai, 

công khai tài sản, thu nhập năm 2020 như sau:  

I. Kê khai tài sản, thu nhập 

1. Thời gian thực hiện kê khai tài sản:  

Từ ngày 18/3/2021 đến 25/3/2021 

2. Đối tượng kê khai tài sản:  

Cán bộ, công chức, người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương 

đương trở lên công tác tại các đơn vị sự nghiệp: 

 (Có danh sách kèm theo) 

3. Trình tự, thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập 

a. Văn phòng Sở 

- Lập kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 

2020 và danh sách người có nghĩa vụ kê khai; 

- Gửi kế hoạch và danh sách người có nghĩa vụ kê khai đến các phòng, 

đơn vị. 

b. Các phòng, đơn vị 

Từ ngày 18/3/2021 đến ngày 25/3/2021: Người có nghĩa vụ kê khai tài 

sản, thu nhập phải nộp 02 bản kê khai tài sản, thu nhập cho cơ quan, tổ chức, 

đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai (01 bản lưu trong hồ sơ cán bộ, 01 bộ 

gửi Văn phòng Sở) chậm nhất ngày 25/3/2021. 

- Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu thực hiện theo mẫu và hướng 

dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; hàng năm 



 

 

thực hiện kê khai bổ sung, Mục 10 phần II không thực hiện kê khai (Có mẫu kê 

khai tài sản, thu nhập lần đầu và kê khai tài sản, thu nhập bổ sung kèm theo). 

- Đây là đợt kê khai tài sản thu nhập lần đầu, đối với kê khai lần đầu thì 

không phải kê khai mục III (Biến động tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc 

của tài sản, thu nhập tăng thêm). 

- Các đơn vị nộp báo cáo kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2020 

chậm nhất ngày 31/3/2021 (theo mẫu đề cương báo cáo gửi kèm). 

II. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập  

- Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc; việc công khai bản 

kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP (Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai được niêm yết tại 

trụ sở cơ quan hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức). 

- Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: từ ngày 25/3/2021 đến ngày 

31/3/2021. 

III. Tổ chức thực hiện  

- Các phòng, đơn vị có trách nhiệm phổ biến đúng các quy định, chịu 

trách nhiệm về việc thực hiện kê khai của phòng, đơn vị mình. 

- Văn phòng Sở là đơn vị đầu mối, đôn đốc, theo dõi và tập hợp kết quả 

công tác kê khai tài sản của Sở, đồng thời tổng hợp, báo cáo theo quy định; mở 

sổ theo dõi, giao nhận các bản kê khai, báo cáo kê khai tài sản của từng đơn vị 

theo đúng quy định của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các phòng, đơn vị báo cáo 

Văn phòng Sở để tông hợp và có hướng xử lý./. 
 

Nơi nhận:  Nơi nhận: 

- GĐ; các PGĐ Sở; 

- Thanh tra tỉnh (để b/c); 

- Các phòng, đơn vị (để thực hiện) 

- Lưu: VT, VP, NTH. 

  
 

 

 

 

 
  GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 
 

  Hồ Huy Thành 
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