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KẾ HOẠCH 

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 
 

 

Thực hiện Nghị định số 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 6326/UBND-NC ngày 23/12/2020 của UBND 

Tỉnh “V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của 

Chính Phủ”; Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm; Văn bản số 5957/UBND-NC ngày 

16/11/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kê khai tài sản, thu nhập hàng 

năm. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên ban hành Kế hoạch công khai Bản kê khai tài 

sản, thu nhập năm 2022 của cơ quan như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức , viên chức để các cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập cua người có nghĩa vụ kê khai 

nhằm minh bạch tài sản, thu nhập phục vụ công tác quản lý công chức, viên chức góp 

phần phòng ngừa, ngăn ngừa hành vi tham nhũng. 

2. Yêu cầu: Thực hực hiện công khai đảm bảo đúng quy định tại 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. 

 II. NỘI DUNG CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI, THU NHẬP 

 1. Đối tượng kê khai 

- Kê khai hằng năm: Người đang giữ vị trí công tác quy định tại khoản 3 Điều 36 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 

ngày 30/10/2020 của Chính Phủ. 

- Kê khai bổ sung: Người đang giữ vị trí công tác quy định tại khoản 2 Điều 36 

Luật Phòng, chông tham nhũng năm 2018. 

- Kê khai lần đầu: Người đang giữ vị trí công tác quy định tại khoản 1 Điều 36 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

 2. Thời gian nộp bản kê khai: Bắt đầu từ ngày 16/11/2022 đến 30/11/2022 

(Nộp tại Văn phòng Ban). 

 3. Hình thức công khai 

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 theo hình thức niêm yết. 

4. Nội dung thực hiện niêm yết 
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a) Vị trí niêm yết trên Bảng thông báo tại trụ sở cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế 

Phú Yên, kèm theo danh sách và bản sao bản kê khai của từng cá nhân. 

b) Thời gian niêm yết bắt đầu từ ngày 01/12/2022 và kết thúc từ ngày 15/12/2022. 

c) Thành phần tham dự buổi niêm yết 

- Ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; 

- Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên, Phó Trưởng ban, Chủ tịch CĐCS, Chủ nhiệm UBKT 

Đảng ủy; 

- Ông Phan Ngọc Thành, Phó Trưởng ban; 

- Ông Đỗ Thanh Thái, Chánh Văn phòng; 

- Ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng phòng Quy hoạch Xây dựng &MT, Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh; 

- Ông Lê Ngọc Hưng – PP Quản lý doanh nghiệp, Trưởng Ban Thanh tra Nhân 

dân. 

5. Phương pháp thực hiện 

- Tiến hành niêm yết; 

+ Niêm yết trên Bảng Thông báo tại Trụ sở cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế và 

phải có sự góp mặt của đại diện Ban Chấp hành Công đoàn. 

+ Công bố danh sách người có nghĩa vụ kê khai và bản sao các bản kê khai của 

từng cá nhân trên Bảng thông báo. 

- Kết thúc niêm yết: 

+ Sau khi hoàn thành niêm yết, thu thập lấy ý kiến báo cáo. 

+ Lưu danh sách và bản sao kê khai đã niêm yết. 

+ Hoàn thành biên bản trong thời gian niêm yết. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Văn phòng Ban tiến hành nhận bản kê khai từ các người có nghĩa vụ kê khai  

hoặc từ hồ sơ  kiểm điểm cuối năm của các chi bộ. Tổ chức  tiếp nhận thông tin phản 

ánh việc kê khai tài sản, thu nhập của tập thể và cá nhân (nếu có). Báo cáo tổng kết 

công tác công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 cho Thanh tra tỉnh theo 

quy định. 

- Lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm; Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến 

binh triển khai kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 đến toàn 

thể công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  TRƯỞNG BAN 
- Trưởng ban QL KKT; 
- Các PTB QL KKT (đ/b); 
- Các phòng, ban, trung tâm;   
- Các đoàn thể cơ quan;                                                                      
- Lưu: VT, VP.   

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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