
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:         /UBND-TTra 

V/v triển khai kê khai 

 tài sản, thu nhập năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày         tháng 12 năm 2022  

 

 

Kính gửi:   

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng 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 cơ quan, tổ 
chức đơn vị; 

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 03/11/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2022; ngày 15/11/2022, Ủy 

ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về kê khai, công khai tài 
sản thu nhập năm 2022. 

Để công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của cán bộ, công chức, viên 
chức trên địa bàn huyện kịp thời, đúng quy định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện (bao gồm 
Hiệu trưởng các trường học) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển 

khai, chỉ đạo tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 đảm bảo các nội dung sau:  

1. Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản; 

- Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai tài 
sản về tài sản, thu nhập phải kê khai (có Quyết định phân công công chức hướng 
dẫn, nhận bản kê khai). 

2. Kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu; 

3. Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập; 

4. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; 

5. Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai. 

(Riêng đối với các trường học, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận bản kê 
khai và tổng hợp người có nghĩa vụ kê khai tài sản).  

6. Gửi Bản kê khai tài sản, thu nhập về Thanh tra huyện trước ngày 
07/02/2023 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để xem xét, báo 

cáo cấp có thẩm quyền. 
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* Ghi chú:  

- Đối tượng kê khai thực hiện theo quy định của Điều 34 của Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018. 

- Phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo Điều 36 
của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

- Kê khai bổ sung đối với trường hợp: Kê khai bổ sung được thực hiện 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 (kể cả biến động tăng hay giảm, khi tiến hành kê khai 
phải giải trình rõ nguyên nhân biến động tăng/giảm). Trừ trường hợp đã kê khai 

theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (thuộc 
đối tượng kê khai hàng năm).  

- Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm thực hiện theo Điều 10 của Nghị định 
130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. 

- Mẫu bản kê khai và hướng dẫn kê khai tài sản kèm theo Phụ lục I của Nghị 
định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện,  
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện. Quá trình tổ chức thực 

hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời trao đổi với Thanh tra huyện để được 
hướng dẫn./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT.  

  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Huỳnh Văn Nghị 
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