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Số: 3402/SYT-TCCB 
 

V/v rà soát người có nghĩa vụ 

kê khai tài sản, thu nhập 
 

An Giang, ngày 24 tháng 11 năm  2020 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị y tế trực thuộc 

Thực hiện Công văn số 522/TTT-PCTN ngày 17/11/2020 của Thanh tra 

tỉnh về việc rà soát người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. 

Để chủ động chuẩn bị cho công tác kê khai tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham 

nhũng (Luật PCTN) và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của 

Chính phủ, trước mắt Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát đầy 

đủ, chặt chẽ và lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo 

quy định Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 34 Luật PCTN để phục vụ cho 

việc kê khai lần đầu; đồng thời, xác định người thuộc diện kê khai tài sản, thu 

nhập hằng năm theo quy định Khoản 3, Điều 36 Luật PCTN và Điều 10 Nghị 

định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ để tổng hợp gửi về Thanh tra tỉnh phục 

vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch xác minh hằng năm của cơ 

quan kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập. 

Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (theo mẫu đính 

kèm) gửi về Sở Y tế trước ngày 27/11/2020, đồng thời gửi file mềm Excel qua 

địa chỉ email: nvthai03@angiang.gov.vn. 

Sau khi Thanh tra Chính phủ tổ chức tập huấn triển khai thực hiện quy 

định về kiểm soát, kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, 

Thanh tra tỉnh sẽ hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc kê khai 

tài sản, thu nhập theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ các đồng chí 

Nguyễn Văn Thái, số điện thoại 0763.810.815. 

 Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:            
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng, ban thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 
 

Đính kèm: Mẫu danh sách rà soát 
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