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V/v thực hiện kê khai,
công khai bản kê khai tài
sản, thu nhập lần đầu

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị y tế trực thuộc
Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 04/03/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần
đầu.
Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai thực
hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập (TSTN) lần đầu của người có chức
vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị theo quy định Luật Phòng, chống tham
nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ phục vụ cho công tác
kiểm soát TSTN và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Các nội dung triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 113/KHUBND ngày 04/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm:
- Xây dựng kế hoạch và lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai TSTN;
- Thực hiện kê khai và nộp bản kê khai TSTN;
- Công khai bản kê khai TSTN.
Hồ sơ báo cáo gồm:
1. Báo cáo kết quả việc triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TSTN
(theo Phụ lục I đính kèm);
2. Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai TSTN lần đầu;
3. Danh sách người có nghĩa vụ kê khai TSTN lần đầu năm 2021 (theo Phụ
lục II đính kèm).
Các cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Y tế trước ngày 15/04/2021, đồng thời
gửi file mềm Excel qua địa chỉ email: nvthai03@angiang.gov.vn để tổng hợp báo
cáo cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.
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