
 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

                  Số:           /KH-ĐPTTH     Ninh Thuận, ngày       tháng 3 năm 2021 
 

 KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của năm 2020 
 

 

 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 989/KH-UBND ngày 02/03/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu năm 

2020: 

Căn cứ Công văn số 130/TTT-PCTN ngày 03/3/2021 của Thanh tra tỉnh  về 

hướng dẫn lập danh sách, giao nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện như sau: 

  I.Mục đích, yêu cầu: 

1. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý 

theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham nhũng 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; thực hiện quy định khác của pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. 

2. Việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 

sẽ góp phần minh bạch hóa hoạt động cơ quan; ngăn chặn, phòng ngừa những hành 

vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì động cơ vụ lợi, phòng ngừa tham nhũng, phục vụ 

công tác cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản 

tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng. 

3. Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài chỉ đạo tăng cường thời lượng tuyên truyền 

phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng, nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cho 

công dân và những người có chức vụ, quyền hạn biết thực hiện nghĩa vụ kê khai tài 

sản thu nhập đúng quy định. 

4. Cán bộ, lãnh đạo, quản lý của Đài là những người có nghĩa vụ, phải kê 

khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, 

thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật phòng chống tham 

nhũng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập. 

II. Nội dung thực hiện việc kê khai, công khai về tài sản, thu nhập lần đầu: 

 1. Đối tượng: 

 Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của năm 2020 được quy 

định tại  Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và những người trong 

diện phải kê khai theo Điều 36 của Luật Phòng chống tham nhũng gồm: 

 - Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương 

đương trở lên. 
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 - Người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, 

đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. 

2. Nội dung thực hiện:  

-  Phòng Tổ chức Hành chính thực hiện lập danh sách những người giữ vị trí 

công tác quy định tại Điều 34 , 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 để 

yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.  

 - Tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định tại Điều 35 của Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018, gồm: 

+ Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với 

đất, nhà ở, công trình xây dựng; 

+ Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản 

có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; 

+ Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; 

+ Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai. 

 - Mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-

CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 989/KH-UBND tỉnh ngày 

02/03/2021 của UBND tỉnh.  

(Kèm theo Biểu mẫu và hướng dẫn kê khai chi tiết) 

- Việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo Điều 37 của Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018 như sau: 

+ Phòng Tổ chức và Hành chính của Đài tổ chức việc kê khai tài sản, thu 

nhập gồm: 

a) Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và gửi cho Cơ quan kiểm soát 

tài sản, thu nhập có thẩm quyền; 

b) Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai; 

c) Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai. 

 + CBVC của Đài thuộc danh sách có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm kê 

khai theo mẫu và gửi 02 bản kê khai cho Đài thông qua phòng Tổ chức và Hành 

chính. 

- Việc tiếp nhận, quản lý, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 

năm 2020: Phòng Tổ chức và Hành chính có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, công 

khai 01 Bản kê khai tại cơ quan; và tổng hợp, lập danh sách kèm theo 01 Bản kê 

khai tài sản, thu nhập lần đầu (bản gốc) gửi về cho cơ quan kiểm soát thu nhập 

(Thanh tra tỉnh).  

3. Thời gian: 

- CBVC thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu thực hiện kê 

khai và nộp Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho cơ quan thông qua phòng Tổ 

chức và Hành chính, hoàn thành trước ngày 20/3/2021. 

- Phòng Tổ chức và Hành chính tiếp nhận, quản lý, công khai  01 Bản kê khai 

tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 tại cơ quan, hoàn thành trước 31/3/2021. 

4. Việc bàn giao Bản kê khai tài sản, thu nhập cho cơ quan kiểm soát tài 

sản, thu nhập: 

Sau khi thực hiện xong việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập, phòng Tổ 

chức và Hành chính tổng hợp, lập danh sách toàn bộ người có nghĩa vụ kê khai 
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kèm theo 01 Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu (bản gốc), báo cáo kết quả thực 

hiện gửi về Thanh tra tỉnh theo đúng thời gian quy định tại Kế hoạch số 989/KH-

UBND ngày 02/3/2021, hoàn thành trước ngày 15/4/2021. 

5. Đối với việc kê khai hàng năm, kê khai bổ sung:   

- Trong đợt này chỉ thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Việc kê 

khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021 sẽ thực hiện vào cuối năm 2021 bảo 

đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2021 theo đúng quy định của Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 2018.  

- Trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác cán bộ mà 

người đó chưa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018 thì thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và sử dụng Bản kê khai 

lần đầu phục vụ công tác cán bộ lần đó. 

 

III. Tổ chức thực hiện: 

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn căn cứ  nội dung Kế hoạch này để phổ biến 

đến toàn thể CBVC cơ quan biết thực hiện. 

- Giao phòng Thời sự, phòng Biên tập: Tăng cường đưa tin thời sự, mở chuyên 

mục tuyên truyền và phổ biến Luật phòng chống tham nhũng, nhằm giáo dục nâng 

cao nhận thức cho công dân và người có chức vụ, quyền hạn. 

- Giao phòng Tổ chức và Hành chính khẩn trương tổ chức thực hiện việc  

kiểm soát  tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 theo đúng các nội dung và thời gian 

quy định tại Mục II của Kế hoạch này. Đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, 

tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát  tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 

gửi về Thanh tra tỉnh đúng thời gian quy định.   

 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu 

năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./. 

 

(Đính kèm Phụ lục Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập lần đầu) 

 

 

 

Nơi nhận:           
- UBND tỉnh (b/c);          

- Thanh tra tỉnh; (b/c);               

- Ban Giám đốc Đài;  

- LĐ các phòng; 

- Lưu VT, TCHC; 

  

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 
Nguyễn Minh Hà 
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