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Số: 876/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày 18  tháng 7 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 130/2020/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 Công văn số 248/TTCP-C.IV ngày 08 tháng 7 năm 2022 của 

Thanh tra Chính phủ về việc định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này Kế hoạch xác minh tài sản, 

thu nhập năm 2022. 

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch xác minh 

tài sản, thu nhập năm 2022 theo đúng quy định pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thanh tra Chính phủ;(b/c) 

- TT Tỉnh ủy, (B/c) 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- UBKT Tỉnh ủy; 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các, huyện, thành phố; 

- Các DNNN thuộc UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Th3. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

 
KẾ HOẠCH 

Xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng  7 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

(sau đây gọi tắt là người có nghĩa vụ kê khai) nhằm đánh giá tính chính xác, trung 

thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. 

Thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức 

của cán bộ, công chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. 

Xác minh tài sản, thu nhập nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi 

tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện nghiêm túc 

các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống 

tham nhũng; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. 

2. Yêu cầu 

Việc xác minh tài sản, thu nhập thực hiện theo thủ tục, trình tự quy định 

của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 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. 

Việc xác minh tài sản, thu nhập được tiến hành kịp thời, công khai, khách 

quan, trung thực.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Nội dung xác minh 

Xác minh về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung bản kê khai tài sản, 

thu nhập (sau đây gọi tắt là bản kê khai) của người có nghĩa vụ kê khai. 

Xác minh thực tế tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; tính 

trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm 

(nếu có). 

2. Đối tượng được xác minh 

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại 08/42 cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài 

chính; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý dự án đầu tư 

và xây dựng các công trình Giao thông; Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường; 
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Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lai Châu; Công ty TNHH một 

thành viên quản lý thủy nông Lai Châu.  

Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối 

thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa 

phương được xác minh. 

Thanh tra tỉnh mời đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu dự và chứng kiến việc bốc thăm lựa chọn ngẫu 

nhiên người được xác minh. Việc lựa chọn người được xác minh được lập thành 

biên bản. 

3. Tiêu chí lựa chọn người được xác minh 

Người có nghĩa vụ kê khai được xác minh là đối tượng thuộc diện phải kê 

khai tài sản, thu nhập hằng năm và trong thời gian 04 năm liền kề chưa được xác 

minh về tài sản, thu nhập. Trừ các trường hợp sau: Người đang bị điều tra, truy 

tố, xét xử, đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác 

nhận, đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 được Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyêt, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch xác 

minh, Quyết định thành lập Tổ xác minh; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 

xác minh đảm bảo theo quy định của 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. 

2. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh 

Chấp hành Kế hoạch, Quyết định thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập 

của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu; cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của 

người có nghĩa vụ kê khai do đơn vị quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 5 

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 

phối hợp với Tổ xác minh tài sản, thu nhập trong quá trình Tổ xác minh tiến hành 

xác minh đối với người có nghĩa vụ kê khai được xác minh tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mình quản lý. 

3. Kinh phí thực hiện xác minh tài sản, thu nhập được bố trí trong dự toán 

ngân sách năm 2022 giao Thanh tra tỉnh Lai Châu quản lý, sử dụng theo đúng 

quy định hiện hành. 

Căn cứ nội dung kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc, Thanh tra tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, điều 

chỉnh cho phù hợp./. 
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