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UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 919/KH-SYT 
 

         Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 3 năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác Kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021 
 

Thực hiện 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; Văn bản 

số 76/TT-NV3 ngày 02/3/2021 của Thanh tra tỉnh về hướng dẫn công tác kê 

khai, công khai kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020; Sở Y tế hướng dẫn việc 

thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2020 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH. 

 Để đánh giá đúng số lượng, chất lượng đối với người có nghĩa vụ kê khai; 

không trùng lặp, tránh thiếu sót đối tượng cần phải kê khai nhằm minh bạch tài 

sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; phục vụ cho công tác quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham 

nhũng tại đơn vị mình phụ trách. 

 II. YÊU CẦU. 

 Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai rõ ràng, đầy đủ, 

trung thực, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và 

giải trình những biến động về tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, 

chống tham nhũng, Nghị định và Thông tư hướng dẫn về minh bạch tài sản, thu 

nhập nhằm không để xảy ra vi phạm. 

 III. NỘI DUNG. 

 1. Đối tượng phải kê khai. 

 Đây là thực hiện kê khai tài sản thu nhập lần đầu, người có nghĩa vụ kê 

khai tài sản, thu nhập lần đầu là các đối tượng quy định tại Khoản 1, 2 và Khoản 

3 Điều 34 Luật PCTN (Có Danh sách kèm theo) 

- Đối với công chức: 100% công chức. 

- Đối với Viên chức: Người giữ chức vụ từ Phó trưởng khoa, phòng trở 

lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập. 

 2. Các bước thực hiện. 

 a, Bước 1: Xây dựng kế hoạch và lập danh sách đối tượng kê khai trình 

Sở Y tế thẩm định (đã thực hiện). 

 b, Bước 2: Tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung Luật PCTN năm 

2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ đến các 

công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý. Thực hiện 
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thông báo các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản khi có Kế hoạch và danh 

sách các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của Sở Y tế. 

 c, Bước 3: Tiếp nhận bản kê khai tài sản và thực hiện công khai bản kê 

khai tài sản, thu nhập trước ngày 31/3/2021 và hoàn thành trước 20/4/2021. 

 d, Bước 4: Sau khi hoàn thành việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, 

thu nhập theo quy định; các đơn vị lưu 01 bản vào hồ sơ cán bộ thuộc diện kê 

khai, giao 01 bản kê khai tài sản cho Thanh tra tỉnh trước ngày 25/4/2021. Thực 

hiện báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo Mẫu ban hành kèm theo Văn bản 

số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về Thanh tra Sở 

Y tế trước 25/4/2021. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 1. Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra Sở có trách nhiệm tham mưu cho 

Sở Y tế triển khai, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, thanh tra; lập dữ liệu, tổng hợp 

báo cáo kết quả việc minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. 

 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai, hướng 

dẫn, đôn đốc, kiểm tra; lập dữ liệu đối tượng kê khai tài sản, thu nhập của đơn vị 

mình để quản lý, tổng hợp báo cáo kết quả việc minh bạch tài sản, thu nhập theo 

quy định. 

 Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai đầy đủ, đúng tiến độ các 

nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về 

Sở Y tế (Phòng Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận:             Q.GIÁM ĐỐC 
- Thanh tra tỉnh; (để b/c) 

- Sở Nội vụ;         

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng chuyên môn Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Ngành; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB, TTra.     
                Nguyễn Tuấn 
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