
THÔNG TIN CHI TIẾT THỦ TUC̣
Tên thủ tục Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập
Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng

Cơ quan thực hiện

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và thực hiện giải quyết: Cơ quan
nhà nước các cấp; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ
quan hành chính nhà nước; các doanh nghiệp nhà nước
phải thực hiện tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu
nhập

Cách thức thực
hiện

- Thực hiện trực tiếp (Việc kê khai tài sản, thu nhập được
tiến hành tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của người có nghĩa vụ
kê khai).

- Không thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa.
Trình tự thực hiện Đang cập nhập



Thời hạn giải
quyết

1. Thời điểm hoàn thành kê khai lần đầu:

- Người đang giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2
và 3 Điều 34 của Luật PCTN phải hoàn thành việc kê khai
trước ngày 31/3/2021 (theo hướng dẫn tại công văn số
252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 của Thanh tra Chính phủ).

- Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1,
2 và 3 Điều 34 Luật PCTN phải hoàn thành việc kê khai
chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển
dụng, bố trí vào vị trí công tác.

2. Thời điểm hoàn thành việc kê khai bổ sung:

Khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu
nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc
kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có
biến động về tài sản, thu nhập.

3. Thời điểm hoàn thành việc kê khai hàng năm :

 Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên;
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 phải hoàn thành việc kê khai
trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

4. Thời điểm hoàn thành việc kê khai phục vụ công tác cán
bộ:

- Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và
3 Điều 34 của Luật PCTN 2018 khi dự kiến bầu, phê
chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác phải
hoàn thành kê khai chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự
kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức
vụ khác;

- Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34
của Luật PCTN 2018 việc kê khai được thực hiện theo quy
định của pháp luật về bầu cử.

Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ Đang cập nhập
Yêu cầu - điều kiện Không

Căn cứ pháp lý
- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Nghị định số 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 của
Chính phủ. 



Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


