
 UBND TỈNH GIA LAI           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Số:      /KH-BQLKKT                       Gia Lai, ngày      tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, bổ sung 

 tại Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2021 
 

 

Thực hiện 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; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai 

về thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2021. Ban 

Quản lý Khu kinh tế xây dựng Kế hoạch khai tài sản, thu nhập bổ sung tại Ban 

Quản lý Khu kinh tế năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung theo quy định của Luật 

PCTN 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, 

đơn vị trực thuộc; coi đây là một trong những biện pháp, cơ sở quan trọng cho 

công tác kiểm soát tài sản, thu nhập trong thời gian tới nhằm phòng ngừa, phát 

hiện tham nhũng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

Việc kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập bổ sung phải được thực 

hiện đúng quy trình, thời gian, đầy đủ, trung thực; kiểm soát tài sản, thu nhập đảm 

bảo chặt chẽ; các hành vi sai phạm trong hoạt động kê khai tài sản, thu nhập phải 

bị xử lý nghiêm minh, đúng quy định. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, MẪU, NỘI DUNG KÊ KHAI TÀI SẢN, 

THU NHẬP BỔ SUNG 

1. Đối tượng 

a. Kê khai hàng năm:  

-Đối tượng kê khai hàng năm ở các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh bao gồm: 

+ Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên (Theo Điểm a 

Khoản 3 Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng 2018); 

+ Người giữ ngạch công chức và chức danh theo quy định tại Khoản 1 Điều 

10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; 

+ Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương 

trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III 

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

+ Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 
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b) Kê khai bổ sung:  

- Đối tượng kê khai bổ sung: Những người đã thực hiện kê khai tài sản, thu 

nhập lần đầu nhưng không thuộc đối tượng kê khai hàng năm nêu trên thì thực hiện 

kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có tổng giá trị từ 

300.000.000 đồng trở lên so với lần kê khai trước đó (tổng giá trị biến động trong 

năm là bao gồm tất cả các tài sản - kể cả thu nhập trong năm (tăng hoặc giảm) 

cộng lại có giá trị từ 300.000.000đ trở lên).  

2. Thời gian kê khai 

Đối tượng thuộc diện kê khai phải hoàn thành việc kê khai, công khai tài sản 

phải hoàn thành nộp bản chính về Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế để tổng 

hợp trước ngày 20/12/2021 

3. Mẫu bản kê khai và việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập  

Người thuộc đối tượng kê khai hàng năm kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu 

quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ và ghi tiêu đề là “BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2021”. 

Người kê khai bổ sung kê khai theo mẫu quy định tại phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ và nội dung kê khai theo 

hướng dẫn tại phần B của phụ lục II. 

Người kê khai phải ký ở từng trang và ký, ghi rõ họ tên ở trang cuối cùng của 

bản kê khai. Người kê khai phải lập 02 bản kê khai để bàn giao cho cơ quan quản 

lý mình (01 bản bàn giao cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, 01 bản để phục 

vụ công tác quản lý của cơ quan và hoạt động công khai bản kê khai). 

4. Nội dung kê khai 

4.1. Về thông tin tài sản phải kê khai. 

Theo quy định tại Điều 35 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, tài sản, 

thu nhập phải kê khai bổ sung bao gồm: 

+ Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với 

đất, nhà ở, công trình xây dựng; 

+ Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản 

có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; 

+ Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; 

+ Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai. 

4.2. Về biến động tài sản thu nhập; giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập: 

- Người kê khai thực hiện kê khai tài sản tăng hoặc giảm tại thời điểm kê khai 

so với tài sản đã kê khai trước đó và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm. Nếu 

không có tăng, giảm tài sản so với lần kê khai trước đó thì ghi “không có biến 

động” ngay sau tên của mục III của bản kê khai. 



 3 

- Nội dung kê khai tăng, giảm tài sản, người kê khai thực hiện kê khai theo 

hướng dẫn tại phần IV của phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thực hiện kê khai, nộp và quản lý bản kê khai 

1.1. Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế 

 - Lập danh sách công chức, người lao của cơ quan có nghĩa vụ phải kê khai 

tài sản thu nhập năm 2021. 

- Hướng dẫn công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện việc 

kê khai theo quy định. 

- Tiếp nhận toàn bộ bản kê khai tài sản; mở sổ theo dõi việc giao, nhận bản 

kê khai; thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan. 

- Bàn giao 01 bản kê khai tài sản, thu nhập và danh sách tổng hợp cho Thanh 

tra tỉnh trước ngày 05/01/2022. 

1.2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế 

- Căn cứ danh sách đã được phê duyệt, triển khai, đôn đốc công chức, người 

lao động thực hiện kê khai theo quy định (có danh sách kèm theo).  

2. Hình thức công khai:  

- Công bố tại cuộc họp định kỳ của cơ quan. 

3. Phạm vi công khai:  

Công khai bản kê khai tại cuộc họp công khai bản kê khai phải bảo đảm có 

mặt tối thiểu 2/3 số người được triệu tập. 

- Cá nhân thuộc diện phải kê khai tài sản phải đọc bản kê khai của mình tại 

cuộc họp. 

Cuộc họp phải ghi biên bản với sự tham gia của đại diện tổ chức công đoàn; 

biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình về 

Bản kê khai (nếu có). 

- Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc 

thực hiện công khai tại cuộc họp. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc và các đối tượng thuộc diện phải kê 

khai tài sản theo quy định, nghiêm túc thực hiện./.   

Nơi nhận:                   KT. TRƯỞNG BAN 

- UBND tỉnh;                    PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Thanh tra tỉnh; 

- Ban biên tập Website BQLKKT; 

- Lưu: VT, VP. 

 

           Nguyễn Đăng Khoa 
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DANH SÁCH 

Công chức, người lao động có nghĩa vụ kê khai tài sản,  

thu nhâp̣ năm 2021 
 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Đăng Khoa 
Phó Trưởng ban phụ trách 

 Quản lý Khu kinh tế 
 

2 Trần Quang Thái Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế  

3 Trần Thị Thuý Hằng Phó Chánh Văn phòng phụ trách  

4 Nguyễn Đình Vương Phó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng  

5 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Chuyên viên Văn phòng  

6 Võ Thị Vy Chuyên viên Văn phòng  

7 Lê Thị Thanh Dung  Chuyên viên Văn phòng  

8 Lê Tiến Hải Chuyên viên Văn phòng  

9 Đào Duy Đa Chuyên viên Văn phòng  

10 Nguyễn Đắc Trung Chuyên viên Văn phòng  

11 Nguyễn Thị Dạ Thảo Trưởng phòng Quản lý đầu tư  

12 Đoàn Thị Tuyết Mai Chuyên viên phòng Quản lý đầu tư  

13 Nguyễn Lê Hải Đăng Chuyên viên phòng Quản lý đầu tư  

14 Nguyễn Xuân Hùng 
Phó trưởng phòng phụ trách 

phòng Quản lý doanh nghiệp  
 

15 Nguyễn Thụy Nhật Hà Chuyên viên phòng Quản lý doanh nghiệp  

16 Phạm Nhật Nam 
Phó Trưởng phòng phụ trách 

phòng Quy hoạch - Hạ tầng, Tài nguyên và 

Môi trường 
 

17 Phan Trọng Nghiệp  
Chuyên viên phòng Quy hoạch - Hạ tầng,  

Tài nguyên và Môi trường 
 

18 Phạm Trung Nhân 
Chuyên viên phòng Quy hoạch - Hạ tầng,  

Tài nguyên và Môi trường 
 

19 Huỳnh Văn Dọng 
Chuyên viên phòng Quy hoạch - Hạ tầng,  

Tài nguyên và Môi trường 
 

20 Trần Thị Bích Ngọc 
Chuyên viên phòng Quy hoạch - Hạ tầng,  

Tài nguyên và Môi trường 
 

21 Lê Minh Chiến 
Chuyên viên phòng Quy hoạch - Hạ tầng,  

Tài nguyên và Môi trường 
 

22 Huỳnh Ngọc Khánh 
Chuyên viên Văn phòng đại diện tại Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 
 

23 Nguyễn Văn Linh 
Chuyên viên Văn phòng đại diện tại Khu kinh 

tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 
 

24 Trần Xuân Thắng 
Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng  

Khu kinh tế 
 

25 Nguyễn Tự Quyết 
Phó Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng  

Khu kinh tế 
 

26 
Bùi Thị Thoan 

Trưởng phòng Tổng hợp, Công ty Phát triển 

hạ tầng Khu kinh tế 
 

27 Bùi Hoàng Duy 
Trưởng phòng Hạ tầng – Kỹ thuật, Công ty 

PTHT KKT 
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