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Kính gửi: Các công chức, viên chức thuộc Sở. 

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công văn số 

962/TTr-NV3 ngày 19/11/2021 của Thanh tra tỉnh Lai Châu về việc thực hiện kê 

khai tài sản, thu nhập năm 2021, Sở Tư pháp triển khai việc kê khai tài sản, thu 

nhập năm 2021cụ thể như sau: 

1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập  

- Đối với kê khai tài sản, thu nhập lần đầu: Văn thư Sở do mới được tiếp 

nhận từ viên chức sang công chức (thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 
1 Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng). 

- Đối với kê khai tài sản, thu nhập hàng năm: Giám đốc sở, Chánh Văn 

phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp,  

Thanh tra viên, Kế toán viên. 

- Đối với kê khai tài sản, thu nhập bổ sung: Là người đã kê khai lần đầu có 

biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. 

2. Mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập 

- Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; kê khai hàng năm thực hiện theo 

Mẫu bản kê khai và Hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. 

- Bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung thực hiện theo Mẫu bản kê khai và 

Hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP. 

(có Phụ lục I, II gửi kèm theo) 

3. Thời gian thực hiện việc kê khai 

Người có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai, lập thành 02 bản, ký ở từng 

trang và ký ghi rõ họ tên ở trang cuối cùng của bản kê khai, nộp về Văn phòng 

Sở (qua đồng chí Thoảng) chậm nhất ngày 25/12/2021 để tổng hợp, bàn giao 

cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định. 

* Lưu ý: 

- Trong quá trình kê khai, người kê khai không tự ý thay đổi tên gọi, thứ tự, 
lược bỏ các nội dung của Mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập quy định tại Phụ 

lục I, II. 



- Người đã kê khai lần đầu nếu có biến động về tài sản, thu nhập trong 

năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên thì thông tin về Văn phòng Sở trước 

ngày 10/12/2021 để tổng hợp, lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai gửi cơ 
quan có thẩm quyền đúng thời gian quy định. 

Đề nghị các công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập 

nghiêm túc thực hiện; bảo đảm kê khai trung thực, đúng hướng dẫn và thời gian 

đã yêu cầu. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ trực 

tiếp với đồng chí Thoảng - số điện thoại: 0963 766 369 để được hướng dẫn ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Lê Thanh Hải 
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