
UBND TNT1 SON LA CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
SO KE HOCH VA oAu TU' Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

     

S: 2J08'/KH-SKH&DT Scm La, ngày  tcthang  11 nám 202] 

KE HOCH 
Thtrc hin kê khai tài san, thu nhp nám 2021 

Can cü Lut phông, chng tham nhüng ngày 20/11/2018; Nghj djnh s 
130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cüa ChInh phü ye vic kiêm soát tài san, thu 
nhp cüa ngu?i có chüc vi1, quyên han  trong ca quan, to chüc, dan vj; 

Thirc hin Cong van s 3909/LJBNID-NC ngày 11/11/2021 cüa Uy ban 
nhân dan tinh San La ye viêc bàn giao bàn kê khai tâi san, thu nhp ye Thanh tra 
ChInh phü näm 2021 và các näm tiêp theo; 

Th%rc hin Cong van s 646/TTr-PCTN ngày 15/10/2021 cüa Thanh tra 
tinh ye vic htrng dan kê khai tài san, thu nhp näm 2021 và các näm tiêp theo. 

Sâ K hoach và Du tu ban hành K hoach thirc hiên ké khai tài san, thu 
nhâp nãm 2021 nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

Thirc hin nghiêm tüc viêc kê khai tài san, thu nhp theo quy djnh pháp 
1ut ye phông, chông tham nhüng và theo Nghj djnh so 130/2020/ND-CP ngày 
3 0/10/2020 cüa ChInh phü, hithng dan cüa Thanh tra tinh. 

2. Yêu cu 

Ngiii Co nghia v kê khai phài có trách nhim kê khai trung thirc v tài 
san, thu nhp, giài trInh trung thirc ye nguôn gôc cUa tài san, thu nhp tang them 
theo trInh tir, thu tiic quy djnh và chu trách nhim trithc pháp 1ut ye vic ké khai 
tài san, thu nhp. 

II. NO! DUNG 

1. Dôi ttrqng kê khai tài san, thu nhp 

- Nhftng ngithi phãi thirc hin kê khai hang näm theo khoàn 3 Diu 36 Lut 
PhOng, chông tham nhQng (chi tiêt theo Phy lyc so 01 kern theo). 

- Nhüng ngui không phài kê khai htng näm nhimg có bin dng v tài 
san, thu nhp trong näm có giá trj tili 300 triu dông tth len (tInh tic thô'i diem ke 
khailán dáu cho den nay theo quy djnh tgi khoán 2 Diêu 36LutPCTN2018,). 

2. Trách nhim cüa ngirô'i có nghia viii kê khai 

- K khai trung thirc, dy du, rö rang, dung thii han  các thông tin v s 
luçing, giá trj tài san, thu nhp và nhng biên dng v tài san, thu nhp phãi kê 
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khai theo quy djnh cüa Lut Phông, chng tham nhüng 11am 2018 và Nghj djnh s 
130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cüa ChInh phü. 

- Giãi trInh trung thirc, dy dU, rO rang, kjp thai v các ni dung lien quan 
den vic kê khai tài san, thu nhp; nguôn gôc tài san, thunhp tang them khi có 
yêu cau cña Co quan, to chüc, don vj, Ca nhân có thâm quyên. 

- Thirc hin dty dü, kjp thyi các yêu cu cüa Co quan, to chirc, don vj, cá 
nhân có thâm quyên phc vi cho vic xác minh tài san, thu nhp. 

- Thirc hin quyt djnh xü 1 vi phm quy djnh v minh btch tài san, thu 
nhp cüa co quan, to chüc, don vj, cá nhân có thâm quyên. 

3. Thirc hin kê khai tài san thu nhp 

- Mu kê khai: Ngithi có nghia v11 kê khai hang nAm thirc hin kê khai theo 
mâu tii Phii lc I, nguai kê khai tài san, thu nhp bô sung thirc hin theo Phii liic 
II Nghj djnh sO 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cüa ChInh phü ye vic kiêm 
soát tài san, thu nhp cüa ngi.r6i có chirc vii, quyên htn trong co quan, to chirc, 
don vi (co mâu kê khai tài san, thu nhç2p kern theo). 

- Tài san, thu nhp phâi kê khai bao gm: Quyn sü diing dt, nhà a, cOng 
trInh xây d%rng và tài san khác gän lien vói dat, nhà a, cOng trinh xây dirng; Kim 
khI qu, dá qu, tiên, giây ta có giá và dng san khác ma môi tài san có giá trj tir 
50.000.000 dông tra len; Tài san, tài khoàn 6 nuc ngoài; Tong thu nhp giüa 2 
lan ké khai. 

- Thai gian hoàn thành: 

+ Nguai Co nghia v kê khai thirc hin kê khai theo mu, dy dü các ni 
dung phài kê khai và np 02 bàn ye Van phông sa trirâc ngày 05/12/2021 (Luu j: 
Sau khi hoàn thành kê khai, nguài kê khai phái kj a ticng trang và kj, ghi rO hQ 
ten a trang cuói cling c? ban kê k/iaz). 

+ Van phOng sâ rà soát, kim tra bàn kê khai ('trithng hQp ban kê khai 
không dgt yêu cáu thI yêu cáu ngwô'i ké khai thyc hin kê khai lçii, thô'i gian kê 
khai igi không qua 07 ngày), np 01 bàn den Thanh tra tinh truac ngày 
15/12/2021; riêng bàn kê khai cüa Giám doe sâ thirc hin theo COng van sO 
3909/UIBNID-NC ngày 11/11/202 1 cüa Uy ban nhân dan tinh San La ye vic bàn 
giao bàn kê khai tài san, thu nhp ye Thanh tra ChInh phü nam 2021 và càc nàm 
tiep theo. 

4. Cong khai ban kê khai tài san, thu nhp ti co' quan 

- Thiic hin Cong khai bàn kê khai tti co quan chm nht là 05 ngày k ti'r 
khi bàn giao bàn ke khai cho Thanh tra tinh. 

- HInh thüc cOng khai: Niem yt ti tri s& ho.c cOng khai tai  cuc h9p toàn 
the cánb, cong chirc, viên chirc cüa Co quan (cuc hQp phái darn báo có mçt 2/3 
tong sO can b, cOng chi'c, viên chi'c,). Van phông sà tham muu cho Ban Giám 
dôc tO chirc hInh thüc cong khai cho phü hç'p, dng quy djnh. 
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5. Báo cáo kt qua thtyc hin 

Sau khi thirc hin cong khai, Van phông 1p báo cáo kt qua thirc hin gi 
Thanh tra tinh (báo cáo theo mâu tgi Cong van sO 126/TTr-PCTN ngày 
2 5/02/2021 cza Thanh tra tinh, kern theo các tài lieu bao gOm danh sách thy'c 
hiên kê khai nárn 2021, kê hogch nay, các tài lieu lien quan). 

III. TO CH15C THI)'C HIIN 

1. Nhftng ngu.ii phài thirc hin kê khai (co danh sách kern theo) có trách 
nhim nghiên ciru Lut Phông, chông tham nhüng, Nghj djnh so 130/2020/ND-
CP ngày 30/10/2020 cüa Chinh phü, các van bàn huàng dan cüa Thanh tra tinh 
(COng van sO 646/TTr-PCTN ngày 15/10/2021, COng van sO 126/TTr-PCTN ngày 
2 5/02/2021) thirc hin kê khai tài san, thu nh.p theo dung quy djnh và gi:ri ye Van 
phông dam bão thai gian quy djnh ti miic 3, phân II kê hoch nay. 

2. Giao Van phông s 

- Ma s theo döi vic giao, nhn bàn kê khai. 

- Don dc, tip nhn, rà soát, kim tra bàn kê khai dam bão theo mu, day 
dü các ni dung phài kê khai. 

- Np bàn kê khai tài san, thu nh.p cüa ca quan dn Thanh tra tinh; xây 
dirng báo cáo, thirc hin cong khai bàn kê khai theo ni dung tai  mic 3, 4 và 5 
Phân II kê hoach nay. 

3. Các Truang phông, ban, dan vj thuc Sâ huàng dn, don dôc can b, 
cong chüc, viên chüc thuc phông thçrc hin kê khai tài san, thu nhp bô sung 
(nêu co) theo quy dnh. 

Yêu c.0 nhfrng nguai có nghia vii phái kê khai, TruOrng các phông, ban, 
dan vj thirc hin nghiêm tüc kê hoach nay. Trong qua trInh triên khai, thirc hin 
nêu có phát sinh vu&ng mac báo cáo Ban Giám dôc ('thOng qua Chánh Van 
phOng) xem xét, giài quyêt./. 

No'i n/ian: 
- Thanh tra tinh (báo cáo); 
-BGDst; 
- Ngui phãi kê khai thutc S; 
- Các phông, ban, dan vj thuc si; 
- Liru: VT, VP (Hung), 25b. 



Phulucs6O1 

UBND TtNH SIiN LA CONG HOA xA HQI CHJ NGHIA VIT NAM 
sO KE bACH VA DAU TIJ Dc 1p - Ttr do - Htnh phüc 

DANH SACH oOi TIY1NG THUQC DIN KE KHAI 
TA! SAN, THU NH4P NAM 2021 

(Kern theo Kê hoqch s /K[-I-SKUDT ngày 25/11/2021 
cia S& KI hoqch và Du tu tinh Scm La) 

TT Ho và ten Vi trI vic lam Ghi chñ 

A I3oi ttrQ'ng ke khai hang nam 

I Lãnh do S& 

1 Lê Hng Chucing Giám dc 

2 Ha Ng9c Châu Phó Giám dc 

3 Nguyn Thj Trang Nhung Phó Giám dc 

4 PhüngMnhHip PhóGiámdc 

II Van Phông 

5 HaDInh Hung Chánhvänphông 

6 Vu Van DUng Phó Chánh van phông 

7 Lê Thj Kim Anh Chuyên viên - Kiêm thU qu 

8 Tong Thj Thanh Xuân Phij trách cong tác K toán 

9 Nguyn Thj Vinh K toán 

III Thanh tra Sr 

10 Nguyn Anh BInh Chánh Thanh tra 

11 Trn Huy Hoàng Phó Chánh Thanh tra 

12 Ta Phi Trung Thanh tra viên 

13 Trn ThUy Ha Thanh tra viên 

IV Phông Tng hqp, quy hoch 

14 Nguyn Thj Thu HuGng Twang phOng 

15 Nguyn Ng9c TU Phó truâng phông 

V Phông Khoa giáo, van xã 

16 Giang Khc Ninh Twang phOng 

17 D Thj Ban Phó twang phOng 



TT H9 và ten Vi trI vic lam Ghi chü 

VI Phong Kinh te nganh 

18 Hoang Quc Vit Trueing phOng 

19 Nguyn Thj T Nga Phó truâng phOng 

VII Phông Kinh t di ngoi 

20 Trn Thj Anh Tuy& Tnthng phông 

21 Trn Van Kiên Phó trthng phông 

VIII Phông Bang k kinh doanh 

22 Triu Tun Pha TriRing phông 

23 Nguyn Nhi.r Thanh Hãi Phó tnr&ng phông 

24 Pham T Hoa Phó tnrâng phông 

IX Phông Bu thu, thâm ctlnh vã Giám sat du tir 

25 Nguyn Thj BInh Trueing phông 

26 Quang Xuân Chjnh Phó tru1ng phông 

X Trung tam Xüc tin dau tir 

27 Nghiêm Van Tun Giám dc - TTXTDT 

28 Nguyn Thj Thanh Scm K toán TTXTDT 

XI Dir an Great 

B Bôi ttrçrng kê khai bô sung (Không co) 



MAU BAN KE KHAI TA! SAN, THU NHIP NAM 2021 

(Kern theo Ké' hogch sd /K[-I-SKH&DTngày 25/11/2021 
cia Sà KI hogch và Dcu tw tinh Scm La) 

Phii luc I 

S KE HOACH VA DAU TU CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
T!NH SN LA Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

BAN KE KHAI TA! SAN, THU NThP •••(1) 

(Ngày tháng nãm )(2) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. NgiRii kê khai tài san, thu nhp 
- HQ và tê11 Ngày tháng näm sinh:  
- Chirc vii/ch(rc danh cong tác:  
- Cc quanldcm vj cong tác:  
- No'i thuông trü:  
- S can cithc cong dan hoc giy chimg minh nhân dân 3 :  
ngày cap ncyi cap  
2. Vç hotc chng cüa ngithi kê khai tài san, thu nh.p 
- Ho và tên Ngày tháng näm sinh:  
- Ngh nghip:  
- Nth lam viêc 4 :  
- Noi thrn'mg trü:  
- S can cithc cong dan hotc giy ch&ng minh nhân dan:  
ngày cap 11th cap  
3. Con chua thành niên (con dé, con nuôi theo quy djnh cüa pháp 1ut) 
3.1. Con th(r tht: 
- H và tên Ngày tháng näm sinh:  
- Nai thumg trii:  
- sé can cithc cong dan hoc giy chüng minh nhân dan:  
ngày cap fbi cap  
3.2. Con thir hai (trâ len): Kê khai tuong tçr nliu con thir nht. 

II. THÔNG TIN MO TA YE TA! SAN 

1. Quyn si.'r ding thirc th di vth dt 6 : 
1.1.DâtM7 : 
1.1.1. Thira thir that: 
- Dja chi 8 :  
- Diên tIch 9 :  
- Giátrj'°:  



- Giy chü'ng thin quyn sir diing 1 :  
- Thông tin khác (nu có)'2 :  
1.1.2. Thira thir 2 (trâ len): Ké khai tuung tir nhu thira thu nh.t. 
1.2. Các loai dt khác'3 : 
1.2.1. Thira thir nht: 
- Loai d.t  Dia chi:  
- Diên tIch:  
- Giátrj ° :  
- Giy chirng nhn quyn sü dçing:  
- Thông tin khác (nu có):  
1.2.2. Thra thr 2 (trâ len): Kê khai tuang ti,r nhii thira thu nhât. 
2. Nhà a, cong trInh xây dimg: 
2.1. Nhà a: 
2.1.1.NhàthiirnMt:  
-Diachi:  
- Loai nhà 14 :  
- Din tIch sir diing 
- Giátrj ° :  
- Giy chirng nhQn quyn sâ htru:  
- Thông tin khác (nu có):  
2.1.2. Nhà thu 2 (trâ len): Kê khai tuong tir nhii nhà thir nht. 
2.2. Cong trInh xây dimg khác'6 : 
2.2.1. Cong trInh thu nhât: 
- Ten cong trInir Dja chi:  
- Loai cong tr1nh Cp cOng trInh:  
- Diên tIch:  
- Giá trj (10):  

- Giy chüng then quyn si httu:  
- Thông tin khác (nu có):  
2.2.2. Cong trInh thu 2 (trâ len): Kê khai tuclng tir nhu cong trInh thir nht. 
3. Tài san khác gn 1in vâi dt'7 : 
3.1. Cay lâu näm'8 : 
- Loai cây  S luqng Giá trj'° :  
- Loü cây  S lixqng Giá trj ° :  
3.2. Rrng san xuât 19 : 
- Loti rü'ng Din t1ch Giá trj'° :  
- Loai rIng Din tIch Giá trj ° :  
3.3. Vt kin true khác gn 1in vâi dt: 
- Ten gi SO luqng Giá trj'° :  
- Ten gi So 1uqng Giá trj°:  



4. Vàng, kim cuang, bach  kim và các kim loai qu, dá qu khác có tng giá trj tir 50 
triu dng trâ iên ° . 
5. Tin (tin Vit Nam, ngoi t) gm tin mat, tin cho vay, tin trá truóc, tin gi:ri cá 
nhân, th chirc trong nuOc, t chirc nithc ngoài tai  Vit Nam ma tng giá trj quy di ttr 
50 triu dng trâ 1ên 21 . 
6. C phiu, trái phiu, vn gop, các loai giy t?i có giá khác ma tng giá trj tir 50 
triu dng trâ len (khai theo trng loai): 
6.1. C phiu: 
- Ten c phiu S krcrng Giá trj:  
- Ten c phiu S lugng Giá tr:  
6.2. Trái phiu: 
- Ten trái phiu  So luqng Giá trj:  
- Ten trái phiu S krçing Giá trj:  
6.3. Vn góp 22 : 
- HInh thüc gop vôn Giá trj  
- HInh thüc gop vn Giá trj  
6.4. Các loai  giy t có giá khác 23  
- Ten giy t?Y có giá:  Giá trj  
- Ten giy ti có giá Giá trj  
7. Tài san khác ma mi tài san có giá tr tir 50 triu dng tth len, bao gm: 
7.1. Tài san theo quy djnh cüa pháp 1ut phài däng k sü dung và duçc cp giy däng 
k (ttu bay, tu thüy, thuyn, may üi, may xc, ô to, mô tO, xc gAn may.. 
- Ten tài saw S dang k Giá trj:  
- Ten tài saw S dAng k Giá trj:  
7.2. Tài san khác (d m5 ngh, d th cüng, bàn gh, cay cánh, tranh, ânh, các loai  tài 
san khác) 25 : 
- Ten tài saw Näm bt du sâ h1ru Giá tn:  
- Ten tài saw Nàm bt du sO' hihv Giá tn:  
8. Tài San O' nuO'c ngoài 26 . 
9. Tài khoãn a nuO'c ngoai 27 : 
- Ten chü tài khoãn: , so tài khoàn:  
- Ten ngân hang, chi nhánh ngân hang, t chüc ni mO' tài khoàn:  
10. Tong thu nhp gifta hai ln kê khai 28 : 
- Tong thu nhp cüa nguO'i kê khai:  
- Tng thu nhp cüa vçi (hoc chng):  
- TOng thu nhp cüa con chua thành niên:  
- Tong các khoãn thu nhp chung:  

III. BIEN BONG TA! SAN, THU NHP; GIA! TRINH NGUON GOC CUA 
TA! SAN, THU NH4.P TANG THEM (29)  ('nêu là kê khai tài san, thu nhp lcn dcu 
thl khóngphái kê khai Myc nay):  



Loii tài san, thu nhp 

Tang 30igiam (31) Ni dung giãi 
trinh nguôn gc 
cüa tài san tang 

them và tng thu 
nhâp 

- 

tài 

Giá trj tài 
san, thu 
nhp 

1. Quyn sir d1ing thirc t di vth dt 
1.1. Dt 
1.2. Các loai dat khác 
2. Nhà a, Cong trInh xay dirng 
2.1.Nhaa 
2.2. Cong trInh xay dirng khác 
3. Tài san khác gn 1in vâi dt 
3.1. Cay lâu nãm, rrng san xut 
3.2. Vt kin trác gn 1in vâi dt 
4. yang, kim cuong, btch kim và các kim 1oti 
qu, dá qu khác cO ting giá trj tilt 50 triu dng 
tth len 
5. Tin (tin Vit Nam, ngoi t) gm tin met, 
tin cho vay, tin trã trixac, tin gfri Ca nhân, t 
chüc trong nuâc, t chüc nuOc ngoài ti Vit 
Nam ma tng giá trj quy di tilt 50 triu dng trâ 
len. 
6. C phiu, trái phiu, vM gop, cac loai giy tt 
có giá khác ma tng giá trj tilt 50 triu dng trâ 
len (khai theo tilrng loai): 
6.1. Cphiu 
6.2. Trái phiu 
6.3. Vn gOp 
6.4. Các loai giy t cO giá khãc 
7. Tài san khác cO giá trj till 50 triu dng tth len: 
7.1. Tài san theo quy djnh cilia pháp 1ut phái 
clang k)' silt diing va dirçc cp giy dang k) (thu 
bay, tàu thüy, thuyn, may üi, may xilic, ô to, mô 
tô,xegtnmay...). 
7.2. Tài san khác (d m5 ngh, d tha ci'lng, bàn 
gh, cay cãnh, tranh ãnh, các 1oti tài san khác). 
8. Tài san a rnxâc ngoài. 
9. Tng thu nhp giüa hai 1n kê khai 32 . 

Soii La, ngày .... tháng .... näm 2021 Sun La, ngày .... tháng .... nám 2021 
NGIRn NHN BAN KE KHAI NGIJfl KE KHAI TAI SAN 

(Kj, ghi rö hQ ten, chz'c vy/cht'c danh) (Ky, ghi rö ho ten) 



HUONG DAN KE KHAI TAI SAN, THU NH4P 
I. GHI CHU CHUNG 

(1) Ngu?ii có nghra v1i kê khai tài san, thu nhp ghi rö phucmg thirc kê khai 
theo quy djnh tai  Diu 36 cüa Lust  Phông, chng tham nhüng (kê khai ln du hay kê 
khai hang nam, ké khai phic viii cong tác can bO).  Kê khai ln du thI không phái kê 
khai Miic III "Bin dng tài san, thu nhp; giài trInh ngun gc cüa tài san, thu nhp 
tang them", không tir thay di ten gçi, thu tir các ni dung quy djnh tai  mu nay. 
Ngithi ke khai phâi k timg trang và k, ghi rô hç ten a trang cui cüng cüa bàn kê 
khai. Nguai ké khai phãi 1p 02 bàn kê khai d bàn giao cho Co quan, t chirc, dan v 
quán 1 mInh (01 bàn bàn giao cho Co quan kim soát tài san, thu nhp, 01 bàn d 
phic vi cOng tác quàn l cüa co quan, t chirc, dan vj và hoat  dng cong khai bàn kê 
khai). Nguai cüa co quan, t chüc, dan vj quàn l ngu?ñ có nghia vii kê khai khi tip 
nhn bàn ké khai phài kim tra tInh dy dü cüa các ni dung phâi kê khai. Sau do k 
và ghi rô ho ten, ngày tháng näm nhn bàn kê khai. 

(2) Ghi ngày hoàn thành vic ké khai. 

II. THÔNG TIN CHUNG 

(3) Ghi s can cuâc cong dan. Nu chua duqc cp the can cuóc cong dan thI 
ghi s chirng minh thu (nhân dân!quân nhân/công an) và ghi rô ngày cp và fbi cap. 

(4) Nu vq hoc chng cüa nguai kê khai lam vic thumg xuyên trong ca 
quan, th chüc, doanh nghip thI ghi rO ten co quan1t chüc/doanh nghip do; nu lam 
vic tir do, nghi huu hoc lam vic nOi  trg thI ghi rO. 
III. THÔNG TIN MO TA YE TAI SAN 

(5) Tài san phãi kê khai là tài san hin có thuc quyn sa hu, quyn sü ding 
cüa ngixai ke khai, cüa vçi hotc chng và con dé, con nuôi (nu co) chua thành 
theo quy djnh cüa pháp lut. 

(6) Quyn sü diing thc t di vri dt là trên thrc t nguai kê khai Co quyn sü 
dçing di vOi thüa dt bao gm dt dã duçc cp hotc chua dugc cp giy chrng nhn 
quyn su diing dt. 

(7) Dt a là dt dugc sir ding vào mvc  dIch d a theo quy djnh cüa pháp lut 
v dt dai. Tru&ng hçip thua dt disgc s1r ding cho nhiu miic dIch khác nhau ma 
trong do có dt a thI ke khai vào mijc dt a. 

(8) Ghi cii th s nhà (nu co), ngO, ngách, khu ph& thôn, xóm, bàn; xã, 
phuOng, thj trn; qutn, huyn, thj xã, thành pM thuc tinh; tinh, thành pM trVc  thuc 
trung uang. 

(9) Ghi din tIch dat (m2) theo giy ching nhn quyn sr dimg dt hoc din 
tIch do thirc t (nu chua có giy chüng nhn quyn sir ding dat). 

(10) Giá trj là giá gc tInh bang tin Vit Nam, cii th: Trumg hçip tài san cO 
dugc do mua, chuyn nhuçing thI ghi s tin thirc t phâi trâ khi mua hotc nhn 



chuyn nhuçing cong  vci các khoán thu, phi khác (nu có); truô'ng hqp tài san có 
duqc do tir xay drng, ch tao,  ton  tao  thI ghi tng chi phi dà chi trà d hoàn thành 
vic xây drng, ch tao,  ton  tao cong vói phi, 1 phi (nu co) tai thai dim hInh thành 
tài san; trithng hp tài san duc cho, tang, thüa k thI ghi theo giá thj tnthng tai  thai 
dim dizçc cho, tang, thüa k cong vi các khoân thu, phi khác (nu co) và ghi "giá 
trj uâc tinh"; tru?mg hçp không th ithc tinh giá trj tài san vi các 1 do nhu tài san sr 
dung dã qua lâu hoc không có giao djch di vi tài san tizang tir thI ghi "không xác 
djnh duçic giá trj" và ghi rô 1 do. 

(11) Nu thira dt dâ duçic cp giy chCrng then quyn s1r diing dt thI ghi s 
giy chüng nhn quyn s1r diing dt và ten ngui duc cp hotc ten ngthi dai  din 
(nu là giy chüng nhn quyn sir diing dt chung cüa thiu ngu?i); nu thira dt 
chua duc cp giy chimg then quyn sü ding dit thI ghi "chua duqc cp giy chrng 
nhn quyn si.'r diing Mt". 

(12) Ghi ciii th v tInh trng thirc t quail l, sr diing (vi di nhu ngui kê khai 
dirng ten däng k quyn si:r diing, quyn sâ hftu nhung thc t là cüa ngithi khác); 
tInh trng chuyn nhuçmg, sang ten và hin trng 5ir diing nhu cho thuê, cho muqn,... 

(13) Kê khai các l°ai  dt có mitc dIch 51r dung không phãi là dat a theo quy 
djnh cüa Lut Dt dai. 

(14) Ghi "can he" nu là can h trong nhà tp th, chung cu; ghi "nba a riêng 
lé" nu là nhà duçic xây dimg trén thi:ra dt riêng bit. 

(15) Ghi tng din tIch (m2) san xây dirng cüa tt cà các tang cüa nhà a riêng 
lé, biêt thu bao gm cà các tang hrn, tng tha hm, tng k5 thuQtt, tng áp mái và 
tng mái turn. Nu là can h thI din tIch duçc ghi theo giy chüng nhn quyn s& 
hftu hoc hqp dng mua, hçip dng thuê cüa nhà nuac. 

(16) Cong trInh xây dirng khác là cong trInh xây dirng không phãi nhà &. 

(17) Kê khai nh&ng tài san gn 1in vói dt rnà có tng giá trj rni loai  uac tinh 
tü 50 triêu trâ len. 

(18) Cay lâu närn là cay trng mt ln, sinE tru&ng và cho thu hoach trong 
nhiu näm gm: cay cOng nghip lâu 11am, cay an qua lâu nãm, cay lâu näm ly g& 
cay tao  cành, bong mat. Cay ma thuc rimg san xu.t thI không ghi vào miic nay. 

(19) Rmg san xut là rung trng. 

(20) Ghi cac l°ai  yang, kirn cuang, bach  kim và các kim loai  qu, dá qu khác 
cO thng giã trl tCr 50 triu dng trâ len. 

(21) Tin (tin Vit Nam, ngoi t) gôm tin mat, tin cho vay, tin tra trithc, 
tin gài cá nhân, t chtirc trong nuac, t chüc nuac ngoài tai  Vit Nam ma tng giá trj 
quy &M tili 50 triu dng tra len. Nu ngoai t thI ghi s luçmg và s tin quy di ra 
tiên Vit Nam. 

(22) Ghi tung hInh thuc gop vn du tu kinh doanh, cà trirc tip và gián tip. 



(23) Các 1oii giy t có giá khác nhu chimg chi qu5, k' phiu, séc,... 

(24) O to, mô to, xe gn may, xe may (may üi, may xüc, các loai xe may khac), 
tu thüy, tàu bay, thuyn và nhftng dng san khác ma theo quy djnh phâi dang k si:r 
diing và duqc cp giy däng k) có giá trj mi ba1  tü 50 triu dng tr len. 

(25) Các loai tài san khác nhu cay cành, bàn gh, tranh ành và các loai  tài san 

khác ma giá trj quy di mi loai ti'r 50 triu dng trâ len. 

(26) Kê khai tài san a nuóc ngoài phãi kê khai tt cà loai tài san nm ngoài 
lânh th Vit Nam, tuong tix mvc  1 dn mlic 7 cüa Ph.n II và nêu rô tài san dang a 
nucc nào. 

(27) Kê khai các tài khoãn ma tti ngân hang ô nixâc ngoài; các tài khoãn khác 
mi & nu&c ngoài không phãi là tài khoàn ngân hang nhu'ng có th thirc hin các giao 
djch bang tin, tài san (nhu tài khoãn m& & các cong ty chirng khoán nu&c ngoài, san 
giao djch yang nithc ngoài, vi din tt:r & nuâc ngoài...). 

(28) Kê khai riêng tng thu nhp cüa ngu&i kê khai, vçi hoc chng, con chua 
thành niên. Trong tnr&ng hçp có nhu'ng khoàn thu nhp chung ma không th tách 
riêng thI ghi tng thu thtp chung vào phn các khoãn thu thtp chung; nu có thu 
nhp bang ngoi t, tài san khác thI quy di thành tin Vit Nam (gm các khoán 
luang, phii cp, trçl cp, thu&ng, thu lao, cho, tang, biu, thüa k, tin thu do ban tài 
san, thu nhp hu&ng igi tü các khoàn du tu, phát minh, sang ch, các khoán thu nhp 
khac). DM voi kê khai ln du thI không phãi kê khai tng thu nhp giüa 02 1n kê 
khai. Di vth ln ké khai thu hai tr& di dugc xác djrth tr ngày k khai lin k tm&c do 
dn ngày tru&c ngày ké khai. 

IV. BIEN BONG TA! SAN, THU NHP; GIA! TRINH NGUON GOC TA! 
SAN, THU NHP TANG THEM 

(29) Ké khai tài san tang hoc giàm tai  th&i dim ke khai so V&1 tài san da kê 
khai truóc do và giái trInh ngun gc cüa tài san tang them, ngun hInh thành thu 
nhp trong k' áp diing vâi ln kô khai thu hai trä di. Nu không có tang, giâm tài san 
thI ghi rO là "KhOng có bin dng" ngay sau ten cüa Mçic III. 

(30) Nu tài san tang thI ghi du cong (+) và s luqng tài san tang vao ct "so 
luçmg tài san", ghi giá trj tài san tang vào ct "giá trj tài san, thu nhp" Va. giài thIch 
nguyen nhân tang vào ct "ni dung giài trInh ngun gc cüa tài san tang them và 
thng thu nhp". 

(31) Nu tài san giàm thI ghi du tru (-) vào ct "s luqng tài san", ghi giá trj 
tài san giàm vào ct "giá trj tài san, thu nhp" va giài thIch nguyen nhân giãm tài san 
vào ct "Ni dung giãi trInh ngun gc cüa tài san tang them và tng thu th.p". 

(32) Ghi tng thu nhp giüa 02 ln ké khai vào ct "giá trj tài san, thu nhp" Va 
ghi rô timg khoan thu nhp Co dugc trong k' kê khai. 



VI dii: Trong thôi k' t1r 16/12/2019 dn 15/12/2020, ông A ban mt thira dt i 
100 m2  ô' dja chi B, giá trj cüa thira dt lüc mua là 500 triu, thu duçic 4 ti dng; ông 
A sir diing tin ban thira dt trên mua 01 can h 100 m2  tai  chung cu C giá mua 3,5 t' 
dng và mua mt ô-tô Toyota vâi giá 1 t dng, dãng k bin kim soát 18E-033.55. 
Thu nhp tü 1uing và các khoân phii cp cüa gia dInh ông A là 600 triu, thu nhp tir 
các khoãn du tu là 1 t dng, sau khi chi tiêu ông A gui tit kim a ngân hang D s 
tin 500 triêu. 

Ong A së ghi nhu sau: 

Loii tãi san, thu nhp 
Tàng/giãm Ni dung giãi trInh 

nguôn gôc tài san tang 
them và tng thu nhp 

S irnyng tài 
san 

Giá trj tai 
san, thu nhp 

1. Quyn sü dung ctt 
1.1/Dt a 
- Ban thira dt B - lOOm2  500 triêu Giàm do ban 
2. Nhà a, cong trInh xây drng 
2.1.Nhà& 
- Mua can h tai  chung cu C + 100 m2  3.500 triu 

Muanhàtrtinbán 
thüa dt B 

3. Tài san khác gn 1in vai dt 

4. Vàng, kim cucmg, bich kim và 
các kim loai  qu, dá qu khác có 
tng giá trj tr 50 triu dng trâ len. 

5. Tin (tin Vit Nam, ngoit) 
gOm tiên mat, tiên cho vay, tiên tràkim 
truóc, tin giri cá nhân, t chirc 
trong nithc, t chirc nuôc ngoài ti 
Vit Nam ma tng giá trj quy dôi 
tili 50 triu dng trâ len. 
- Gi:ri ti& kim tti ngân hang D 

+ 01 So tiet 500 triêu Ti& kiêm tir thu nhâp 

6. C phiu, trái phiu, vn gop, 
các 1oti giây t có giá khác ma 
thng giá trj tr 50 triu dng trâ len 

7. Tài san khác có giá trj tü 50 
triu dng tra len, bao gm: 
7.1.Tàisàntheoquydjnhcüa 
pháp lut phài dang k sà diing và 
duçic cp giy dang k 
- Mua ô to, s6 DK: 18E-033.55 

+01 

1.000 triu 
Mua tr tin ban dt và 
thu nhp trong 11am 

8. Tài san a nuóc ngoài 



9. Tong thu nh.p giüa 02 1n ké + 5.600 triu - Thu nhp tir luang và 
khai. các khoãn phii cp 600 

triêu; 
- Thu nhâp tir các 
khoán du tu 1.000 
triêu; 
- Tién ban thüa dt B 
duqc 4.000 triu 



Phii 1ic II 

S KE HOACH VA BAU TIX CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
T!NH SO'N LA JJc  1p - Tir do - Hinh phüc 

BAN KE KHAI TAI SAN, THU NH4P BO SUNG 
(Ngày.....tháng nám 

I. THÔNG TIN CHUNG (2) 

II. BIEN BONG TA! SAN, THU NHP; GIAI TRiNH NGUON GOC TAI SAN, THU 
NHP TANG THEM 

Loai tai san, thu nhap 

Tang 3/giam (4) Ni dung giãi 
trInh nguôn gc 

tai san tang them 
, 

va tong thu nhip 

So Iuroiig 
tai san 

Gia tn tal 
san, thu nhap 

1. Quyn si:r diing thirc t di vth dt: 
1.1. Dat 
1.2. Các loai dat khác 
2. Nba , cong trInh xây dirng khác: 
2.1.Nhàâ 
2.2. Cong trInh xây dimg khác 
3. Tài san khác gn 1in vâi dt: 
3.1. Cay lâu 11am, rrng san xuat là rung 
trông 
3.2. Vtt kin triic gn lien vi dat 
4. Vàng, kim cuo'ng, bach  kim và các kim 
loai qu, dá qu khác có tng giá trj tr 50 
triu dông tr& len. 
5. Tiên (tin Vit Nam, ngoi t) gm tin 
mat, tin cho vay, tin trã trrn9c, tin gi:ri 
Ca nhân, t chüc trong nuc, t chüc nrnc 
ngoài tai  Vit Nam ma tong giá trj quy dôi 
tü 50 triu dng trâ len. 
6. C phiu, trái phiu, vn gop, các loai 
giây t có giá khác ma tng giá trj tr 50 
triu dng trà len (khai theo tirng loai): 
6.1. Ci phiu 
6.2. Trái phiu 
6.3. VOn gop 
6.4. Các loai giây t có giá khác 
7. Tài san khác có giá trj tü 50 triu dng 
trâ len: 



7.1. Tài san theo quy djnh cüa pháp 1ut 
phãi däng k si:r dung và duçic cp giy 
dang k (tu bay, tu thüy, thuyn, may üi, 
may xüc, ô to, mô to, xe gn may...). 
7.2. Tài san khác (d m ngh, d th 
cüng, b bàn gh, cay cânh, tranh, ãnh, 
tiên din tir, các 1oti tài san khác...). 
8. Tài san a nuOc ngoài. 
9. Tng thu nhp giüa 02 1n kê khai 5)• 

III. THÔNG TIN MO TA YE TAI SAN, THU NHLP TANG THEM (6)  

HU'ONG DAN KE KHAI TAI SAN, THU NHiP BO SUNG 

(1) Ghi ngày hoàn thành vic kê khai. 

(2) Ghi nhu ph.n thông tin chung trong Mu bàn ké khai tai  Phii htc I kern theo 
Nghj djnh nay. 

(3) Nu tài san tang thI ghi du cong (+) và s luqng tài san tang vào ct "st 
hxçing tài san", ghi giá trj tài san tang vào ct "giá trj tài san, thu nhp" và giài thich 
nguyen nhân tang vào ct "ni dung giãi trInh ngun gc tài san tang them và tng 
thu nhp". 

(4) Nu tài san giãm thI ghi du trr (-) vào ct "s krqng tài san", ghi giá trj tài 
san giâm vào ct "giá trj tài san, thu nhp" và giãi thIch nguyen nhân giàrn tài san vào 
ct "Ni dung giãi trInh ngun gc tài san tang them và tng thu nhp". 

(5) Ghi tng thu thp gitta 02 1n kê khai vao ct "giá trj tài san, thu nhp" và 
ghi rO trng khoân thu thp có dugc trong kr kê khai (xem vi d%1 ti dim 32 phn 
huang dn tai  Phi,i 1%lc I kern theo Nghj djnh nay). 

(6) Ghi nhu miic II "Thông tin mO ta v tài san" theo mu bàn kê khai và 
hithng dn tai  Phi 1iic I kern theo Nghj djnh nay. Lu'u chi k khai v nhftng tài san 
mai tang them, không kê khai 1i nhng tài san dã kê khai truac do. 
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