
 

 
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-TTr 

V/v Hướng dẫn thực hiện kê khai 

tài sản, thu nhập năm 2020 

Kon Tum, ngày      tháng      năm         

 

 

Kính gửi: 

      - Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; 

         - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
   

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, tổ chức, đơn vị; 

Thực hiện Công văn số 102/TTr-P4 ngày 02/02/2021 của Thanh tra tỉnh về 

việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2020; Sở Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

a) Đối với cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Thanh tra viên, Kế toán viên, người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý 

tài chính công, tài sản công, đầu tư công theo quy định tại Điều 10 của Nghị 

định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và tại Điểm b, Khoản 

3, Điều 36 của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.  

b) Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên tỉnh; 

- Người làm công tác Kế toán tại các đơn vị (kể cả Hợp đồng lao động). 

2. Trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải lập thành 02 bản, 01 bản 

lưu tại đơn vị, 01 bản gửi về Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/12 

hằng năm (Riêng năm 2020 thực hiện kê khai lần đầu, không kê khai Mục III 

“Biến động tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng 

thêm” hoàn thành và nộp trước ngày 20/02/2021); 

(Kê khai lần đầu, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ 

thực hiện theo Mẫu tại Phụ lục I; Kê khai bổ sung thực hiện theo Mẫu tại Phụ 

lục II, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ) 
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- Kê khai tài sản, thu nhập phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại tài sản, 

thu nhập, biến động tài sản, thu nhập phải kê khai và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về thông tin tài sản, thu nhập đã kê khai. 

3. Trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị 

- Hướng dẫn, đôn đốc việc người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của 

đơn vị mình theo đúng quy định; 

- Báo cáo và tổng hợp bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ 

kê khai của đơn vị mình gửi về Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê 

khai bằng hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị hoặc công khai tại cuộc 

họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

4. Giao Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tham mưu ban hành Quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ 

kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 1, khoản 3, Điều 34 Luật  

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

ngày 30/10/2020 của Chính phủ; 

- Theo dõi, đôn đốc, tiếp nhận bản kê khai; Quản lý và lập sổ theo dõi việc 

giao, nhận bản kê khai; báo cáo cho các cấp có thẩm quyền theo quy định. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị có liên quan triển khai 

thực hiện nghiêm túc, kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ sở (để chỉ đạo); 

- Đưa lên Website Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung       
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