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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện 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 

 

Để triển khai thi hành 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 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 130/2020/NĐ-

CP) được kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ban hành Kế 

hoạch triển khai với các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

Quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung của Luật phòng, 

chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số130/2020/NĐ-CP tới toàn thể công 

chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. 

 Xác định nội dung công việc cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách 

nhiệm của các phòng, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc triển khai Nghị 

định số 130/2020/NĐ-CP qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm công 

chức, viên chức nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc ngăn chặn, đẩy 

lùi tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

 Việc triển khai thực hiện phải bảo đảm thống nhất, đúng quy định; bảo 

đảm sự phối hợp của các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức triển khai 

thực hiện.  

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP  

1.1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP tới toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động của phòng, đơn vị bằng các hình thức phù hợp 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị trực thuộc. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  



1.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật 

phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; viết và 

đăng tải các tin, bài có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, công 

tác kiểm soát tài sản thu nhập của tỉnh, của Sở lên Trang thông tin điện tử của 

Sở và Trang thông tin về Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì phối hợp 

với Văn phòng sở; Thanh tra sở. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021 và các năm tiếp theo. 

3. Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định 

 3.1. Kê khai tài sản, thu nhập lần đầu 

- Đối tượng kê khai: công chức; cấp trưởng và cấp phó các đơn vị sự 

nghiệp thuộc sở. 

- Mẫu bản kê khai: Theo mẫu bản kê khai và  hướng dẫn việc kê khai tại 

Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. 

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 25/3/2021. 

3.2. Kê khai tài sản, thu nhập hàng năm 

- Đối tượng kê khai: Giám đốc sở; Người làm công tác tổ chức, cán bộ; 

Thanh tra viên và các đối tượng khác theo quy định. 

- Mẫu bản kê khai: Theo mẫu bản kê khai và  hướng dẫn việc kê khai tại 

Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. 

- Thời  gian thực hiện: Xong trước ngày 25/12 hàng năm. 

3.3. Kê khai tài sản, thu nhập bổ sung 

- Đối tượng kê khai: Là các đối tượng kê khai lần đầu có biến động về tài 

sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. 

- Mẫu bản kê khai: Theo mẫu bản kê khai và  hướng dẫn việc kê khai tại 

Phụ lục II được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. 

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 25/12 hàng năm. 

3.4. Kê khai phục vụ công tác cán bộ 

- Đối tượng thực hiện: áp dụng với công chức, viên chức được dự kiến bổ 

nhiệm vào các vị trí lãnh đạo từ cấp phòng trở lên. 

- Mẫu bản kê khai: Theo mẫu bản kê khai và  hướng dẫn việc kê khai tại 

Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. 

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của người làm công tác tổ chức, cán 

bộ. 



4. Lập danh sách đối tượng kê khai; lập sổ kê khai, giao, nhận bản kê 

khai; đôn đốc; kiểm tra nội dung bản kê khai; công khai bản kê khai; tổng 

hợp và bàn giao bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đúng 

thời gian quy định 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng sở; 

- Thời gian thực hiện: Căn cứ loại hình kê khai để tham mưu thực hiện 

đảm bảo quy định về thời gian. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc sở 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tổ chức triển khai thực 

hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, chất 

lượng. 

Đôn đốc các công chức, viên chức trên cơ sở danh sách kê khai do Văn 

phòng sở lập thực hiện việc kê khai đảm bảo thời gian theo quy định;  

2. Văn phòng sở 

Có trách nhiệm lập danh sách đối tượng phải kê khai đảm bảo thời gian để 

các đối tượng kê khai thực hiện việc kê khai theo quy định. 

Chủ trì theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả 

kế hoạch này và tổng hợp báo cáo theo quy định; báo cáo xin ý kiến Ban giám 

đốc đối với các nội dung phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 

3. Thanh tra sở 

Phối hợp với Văn phòng sở trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này. 

Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm của sở, trong đó có 

lồng ghép nội dung về kê khai tài sản, thu nhập. 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện thực hiện 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 của Sở Tư pháp, 

đề nghị các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 
Nơi nhận:    
- UBND tỉnh (b/c); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hải 

 


		2021-03-11T09:38:30+0700


		2021-03-11T09:47:01-0800


		2021-03-11T09:47:01-0800


		2021-03-11T09:47:01-0800




