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tài sản, thu nhập  
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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Thực hiện 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; Văn bản số 

473/TTr-PCTN ngày 17/10/2021 của Thanh tra tỉnh về việc thực hiện kê khai tài 

sản, thu nhập. Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Phòng, 

chống tham nhũng (PCTN) 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 và Kế hoạch số 35/KH-SYT ngày 

15/3/2021 của Sở Y tế về triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu 

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

2. Thường xuyên rà soát, tổ chức thực hiện việc kê khai lần đầu đối với 

các đối tượng thuộc điểm b, khoản 1 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018 “Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 

Điều 34 của Luật này. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ 

ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác”; việc kê khai phục 

vụ công tác cán bộ theo khoản 4 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

2018 “Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của 

Luật này khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ 

khác. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến 

bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác; Người có nghĩa 

vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật này. Thời điểm kê khai được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử”. 

3. Rà soát lại danh sách các đối tượng đã thực hiện kê khai lần đầu, đảm 

bảo đúng đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật PCTN: “Người giữ chức 

vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập…”. 

4. Triển khai thực hiện kê khai tài sản thu nhập bổ sung năm 2021 
cho các đối tượng thuộc diện phải kê khai cụ thể như sau: 

a) Theo quy định tại Khoản 2, Điều 36 của Luật PCTN: Kê khai bổ sung 

khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá 

trị từ 300.000.000 đồng trở lên… trừ trường hợp đã kê khai theo quy định tại 

Khoản 3, Điều 36. 
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b) Theo quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 36: Người làm công tác tổ 

chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp 

xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy 

định của Chính phủ được quy định chi tiết tại Điều 10 Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP, cụ thể: 

- Các ngạch công chức và chức danh sau: 

+ Kế toán viên; 

+ Thanh tra viên. 

- 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 ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. 

c) Lưu ý: 

- Việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung, hằng năm phải hoàn thành trước 

ngày 31 tháng 12. Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm kê khai 02 bản 

theo Mẫu bản kê khai và hướng dẫn kê khai tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP (gửi kèm theo).  

- Hồ sơ kê khai gồm: Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai bản kê 

khai tài sản, thu nhập; Danh sách người có nghĩa vụ kê khai; Báo cáo kết quả 

việc kê khai tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 01 bản kê khai tài 

sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; Biên bản công khai, kết thúc công 

khai bản kê khai… theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 35/KH-SYT ngày 15/3/2021 

của Sở Y tế.  

- Các đơn vị có trách nhiệm rà soát, kiểm tra bản kê khai, bàn giao hồ sơ 

kê khai cho Thanh tra Sở trước ngày 15/01/2022 để tổng hợp bàn giao cho 

Thanh tra tỉnh. Sau khi lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai, các đơn vị gửi 

bản mềm qua địa chỉ lbthuy-03@langson.gov.vn để theo dõi, kiểm tra và tổng 

hợp danh sách báo cáo Thanh tra tỉnh. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị liên hệ với Thanh tra Sở Y tế ( Chánh Thanh tra  3. 818658 hoặc Thanh tra 

Sở 3.812113) để trao đổi, hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (B/cáo);   
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng thuộc Sở (t/hiện);  
- Các đơn vị trực thuộc (t/hiện); 
- Lưu VT, TT (LTH). 
- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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