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KẾ HOẠCH 

Về việc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 

Năm 2022 

 
 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18 tháng 01 năm 2021 của 

Hội đồng Bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội 

quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Thực hiện Công văn số 1348/UBND-NC ngày  17 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện công tác kê khai, 

công khai tài sản, thu nhập; 

Trường Cao đẳng nghề An Giang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

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

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập (TSTN) năm 2022 của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định Luật 

Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ phục vụ cho công tác kiểm soát TSTN. 

Các đơn vị phòng, khoa khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc kê 

khai, công khai TSTN năm 2022. Người có nghĩa vụ kê khai TSTN năm 2022 

phải ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại TSTN theo Mẫu bản kê khai TSTN 

ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ (Gửi kèm kế 

hoạch này). 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Trường Cao đẳng nghề An Giang tiến hành rà soát đầy đủ, chặt chẽ và 

lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai TSTN theo quy định tại Khoản 2, 3, 

Điều 36 Luật PCTN và Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP để phục vụ cho 

việc xác minh TSTN theo kế hoạch xác minh hằng năm của cơ quan kiểm soát 

kê khai TSTN (có danh sách kèm theo). 

2. Các đơn vị phổ biến công khai kế hoạch, danh sách người có nghĩa vụ 

kê khai TSTN năm 2022 và yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai TSTN năm 2022 
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thực hiện việc kê khai TSTN năm 2022 tại thời điểm kê khai theo Mẫu bản kê 

khai (Mẫu số 09) và hướng dẫn việc kê khai ban hành kèm theo Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Thời điểm xác định phát sinh tài sản, thu nhập của người kê khai tài sản 

năm 2022 được tính như sau: 

- Thời điểm xác định phát sinh tài sản thu nhập: Từ 01/12/2021 đến thời 

điểm kê khai phát sinh tài sản thu nhập năm 2022. 

- Trường hợp cá nhân vừa được bổ nhiệm mới mà không nằm trong danh 

sách thuộc diện phải kê khai TSTN lần đầu và hàng năm thì thực hiện kê khai 

như kê khai lần đầu. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Người có nghĩa vụ kê khai TSTN năm 2022 nộp 02 bản kê khai tài sản 

thu nhập cho Trường thông qua phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Bích Phượng) 

chậm nhất ngày 15/12/2022. 

2. Trường Cao đẳng nghề An Giang bàn giao 01 bản kê khai tài sản, thu 

nhập năm 2022 cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại Khoản 

3 Điều 38 Luật PCTN năm 2018 và Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 

của Bộ Chính trị trước ngày 31/12/2022. 

3. Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai năm 2022 được công khai 

theo quy định tại Điều 39 Luật PCTN năm 2018; Điều 11 của Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và Quyết định số 2294/QĐ-

UBND ngày 07/10/2021 Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính 

trong phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang, thời hạn hoàn thành trước 

ngày 15/01/2023. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị phòng, khoa triển khai thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo 

đúng thời gian quy định. 

2. Phòng Tổ chức – Hành chính có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bản kê 

khai TSTN năm 2022, mở sổ theo dõi việc giao, nhận bản kê khai giữa người 

phụ trách công tác kê khai và người kê khai. Trường hợp kê khai không đúng 

mẫu, không đầy đủ về nội dung thì yêu cầu kê khai lại theo quy định tại Khoản 2 

Điều 38 của Luật PCTN năm 2018. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 

của Trường Cao đẳng nghề An Giang./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Các phòng, khoa; 

- Lưu: VT, TCHC. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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