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ICE HO3CH 
Vic thirc hin kim soát tài sin, thu nhp 

Can ctr Nghj djnh sO^ 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 ciia ChInh phii 
v kiêm soát tài san, thu nhp cUa ngtrâi có chirc vii, quyên hin trong ca quan, 
to chrc, dan vi; 

Thirc hin Ké hoch so 989/K1-I-UBND ngày 02/3/2021 ciia Uy ban nhân 
dan tinh ye vic triên khai thirc hin kiêm soát tài san, thu nhp lan dâu ciia näm 
2020; 

Ban quãn l Vir&n qu6c gia PhuOc Binh xây dirng k hoach trin khai 
thirc hién kiêm soát tài san, thu nhp nhu sau: 

I. MIJC DiCH, YEU CAU 

- Kê khai tài san, thu nhp d ca quan, t6 chtrc, don vi Co thm quyn 
kiêm soát tài san, thu nhp ciia nguii cO nghTa vii kê khai nhàm minh bach tài 
san, thu nhp; phiic vi cho cong tác quán l' cong chirc, viên chrc, gop phân 
phOng ngüa và ngàn chn hành các vi tham nhiing. 

- Ngui có nghia vi kê khai tài san, thu nhp cO trách nhim kê khai dy 
du', trung thirc, rö rang, dung thii h.n; vic kê khai, cOng khai tài san, thu .nh.p 
dam bâo dung theo quy djnh ciia Ludt PhOng, chông tham nhiing nãm 2018 và 
Nghj djnh s6 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 ciia ChInh phii. 

II. NQI DUNG 

1. Vic thtyc hin kê khai, cong khai tài san, thu nhp 

- Các ca quan, don vi xây dimg k hoch thirc hin vic ké khai vâ cong 
khai ban kê khai tài san, thu nhp theo quy djnh ciia Lut PhOng, chông tham 
nhüng nAm 2018 và Nghj djnh so 130/2020/ND-CP ciia ChInh phii. 

- Lp danh sách nh&ng ngix&i gi€t vi trI cOng tác quy djnh ti các khoán 1, 
2 và 3 Diu 34 ciia Ludt PhOng, chông tham nhüng, dOng thai yêu câu thirc hin 
cong khai tâi san thu nhp lan dâu; ngithi có nghia vii ké khai np 02 ban kê 
khai cho ca quan, to chiic, don vi theo quy djnh ciia Ludt phOng chOng tham 
nhUng. 

- Vic kê khai, cong khai ban kê khai tài san thu nhp 1n du cac co 
quan, t6 chirc, don vi phái hoàn thành truâc ngày 04/5/2021. 

- Vic kê khai hang näm và kê khai bô sung ciia nãm 2021 th%rc hin vào 
cuM näm (truàc ngày 31/12/2021) theo quy djnh ciia Ludt PhOng, chông tham 
nhüng. Tnxang hçip phái kê khai tâi san, thu nhp dé phic vi cOng tác can b6 ma 
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ngu&i do chua kê khai tài sin, thu nhp 1.n du theo quy djnh thI thirc hin vic 
kê khai tài sin, thu nhp lan dâu dé phc vi Cong tic can b. 

2. Vic bin giao ban kê khai 

- Ngtri ké khai phâi lp 02 bin ké khai de^ bin giao cho co quan, tO^ chüc, 
dcm vi quãn 1 mInh (01 bàn dê phyc vy cho co,  quan, to chik, don vi thirc hiên 
cOng khai bàn kê khai, 01 bàn ban giao cho cci quan kiém soát tài san thu nhçp 
(Thanh tra tinh)). Co quan, to cht'rc, don vi quán l ngu?i có nghTa viii kê khai 
khi tiêp nhn bin kê khai phâi rà soát, kiêm tra tinh day dü cüa bàn kê khai. 

- Các Co quan, to chIrc, don vi quân l ngr?ii cO nghia vi ké khai bàn giao 
01 ban kê khai tài sin, thu nhp lan dâu ye Ban quãn 1 truâc ngày 19/4/2021. 

- D6^ vói các trithng ho chua xác djnh duçic co quan nào kim soát tài 
sin, thu nhp thI chua bin giao, ch& hi.rOng dan cu the tai  Quy ché phôi hçip giüa 
CáC cci quan co thâm quyên trong kiêm soát tài sin, thu nhp duçic quy djnh tai 
Khoãn 2 Diêu 1 Nghj djnh so 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cüa ChInh 
phü. 

III. TO CHUC THI)'C HIN 

1. Giao phOng TO^ chüc-Hành chInh kim tra, don dc các Co quan, don vi 
xây drng kê hoch triên khai thirc hin; tong hçTp báo cáo vic triên khai thirc 
hin trên dja bàn tinh báo cáo UBND tinh và Thanh tra tinh theo quy djnh. 

2. Thu tnn1ng các co quan, don vi trong phm vi th.m quyn và trách 
nhim cüa mmnh to chrc thrc hin nghiêm tüc vic ké khai, Cong khai bin kê 
khai tài sin, thu nh.p dôi vth nguli có nghia vi ké khai tài sin thu thp thuc 
thâm quyên quán l theo quy djnh cüa Ludt Phông, chông tham nhüng nàm 2018 
và Kê hoch nay; báo cáo kêt qua triên khai, thirc hin ye Ban quán 1 (qua 
phOng To chüc-Hành chInh) trufcc ngày 04/5/2021 .1. 

Ncinhn: 
- Thanh tra tinh; 
- Dan vi trVc thuOc; 
-Liru: VT, TCHC. 


