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KẾ HOẠCH 

Kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Căn cứ Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, có hiệu 

lực kể từ ngày 20/12/2020;  

Căn cứ Công văn số 22464/VP-SYT ngày 10/11/2022 của Sở Y tế Hà 

Giang về việc thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập và kiểm soát tài sản, 

thu nhập năm 2022,  

 Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh xây dựng Kế hoạch kê khai, công 

khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả 

các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản 

quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 130/2020/NĐ-CP. 

Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập là để viên chức, người lao 

động trong cơ quan biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai 

nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ công tác quản lý công 

chức, viên chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức công khai và quy định phạm vi công khai phải đảm bảo theo quy 

định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc 

kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2020. 

Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm nghiên cứu quy định của pháp 

luật về kê khai tài sản, thu nhập và tự kê khai các thông tin theo quy định tại 

mẫu bản kê khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ về 

tài sản, thu nhập đã kê khai. 

II. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG CÔNG KHAI 

1. Đối tượng công khai 
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2.1. Kê khai lần đầu 

        a) Đối tượng kê khai lần đầu: Là những người giữ vị trí công tác quy định 

tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 

nhưng chưa kê khai lần đầu theo Quyết định số 326/QĐ-BV ngày 24/11/2022 về 

việc phê duyệt danh sách viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 

2022. 

        b) Nội dung kê khai lần đầu: Thực hiện kê khai theo mẫu số 01ban hành 

kèm theo Kế hoạch này. 

       2.2. Kê khai bổ sung 

       a) Đối tượng kê khai bổ sung: 

       - Là những người đã kê khai lần đầu có nghĩa vụ kê khai có biến động tăng 

hoặc giảm về tài sản, thu nhập trong năm có tổng giá trị từ 300.000.000 đồng trở 

lên. 

       - Không thuộc đối tượng kê khai hàng năm. 

       b) Nội dung kê khai bổ sung: Thực hiện kê khai theo mẫu số 02 ban hành 

kèm theo Kế hoạch này. 

      2.3. Kê khai hàng năm 

       a) Đối tượng kê khai hàng năm: Là những người được quy định tại điểm b, 

khoản 3, Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 10 của 

Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ. 

       b) Nội dung kê khai hàng năm: Thực hiện kê khai theo mẫu 03 ban hành 

kèm theo Kế hoạch này. 

Đối tượng kê khai thực hiện theo quy định tại Quyết định số 326/QĐ-BV 

ngày 24/11/2022 về việc phê duyệt danh sách viên chức có nghĩa vụ kê khai tài 

sản thu nhập năm 2022. 

         2. Thời hạn hoàn thành việc kê khai 

        Việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, hàng năm và bổ sung phải hoàn 

thành trước ngày 31/12/2022 

3. Hình thức, thời gian công khai 

- Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập bằng hình thức niêm yết tại Bảng 

thông báo của đơn vị.  

- Thời gian niêm yết từ 01/01/2023 - 15/01/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức cán bộ: Phân công cán bộ thu thập thông tin phản hồi 

của công chức, viên chức, người lao động đối với các bản kê khai tài sản, thu 

nhập và ghi biên bản các thông tin phản hồi (nếu có);  

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện có hiệu quả công 



 3 

tác công khai bản kê khai tài sản. 

 Báo cáo Giám đốc Bệnh viện các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá 

trình triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

2. Phòng Công nghệ thông tin: Đăng tải Kế hoạch Công khai Bản kê khai, 

tài sản, thu nhập năm 2022 trên Website của Bệnh viện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa, phòng; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Phẩm 
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