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THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu 

của cán bộ, công chức thuộc Cơ quan Sở  

  

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, đơn 

vị; Công văn số 292/TTTH-PCTN ngày 23/02/2021 của Thanh tra tỉnh về việc kê 

khai tài sản, thu nhập đối với người kê khai thuộc Thanh tra tỉnh kiểm soát. Sở 

Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch Kê khai, công khai bản kê khai tài sản, 

thu nhập; Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 04/3/2021 của Sở KH&CN về việc 

Kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng 

chống Tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của 

Chính phủ. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo niêm yết bản kê khai tài sản, thu nhập 

lần đầu của cán bộ, công chức thuộc Cơ quan Sở như sau:    

1. Số lượng Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu được niêm yết: 34 bản (cụ 

thể theo danh sách kèm theo Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 04/3/2021 của Sở 

KH&CN). 

2. Thời gian niêm yết là 15 ngày, kể từ ngày 22/3/2021 đến ngày 06/4/2021. 

Thời gian niêm yết trong ngày từ 8h00 đến 16h30. 

3. Địa điểm niêm yết: Trụ sở Cơ quan Sở KH&CN: Số 17, đường Hạc Thành, 

phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. 

4. Giao Văn phòng Sở thực hiện tổ chức, theo dõi và niêm yết theo đúng 

quy định, lập biên bản niêm yết có chữ ký xác nhận của Giám đốc Sở và Đại biện 

Ban chấp hành Công đoàn Sở KH&CN. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến cán bộ, công chức trong cơ quan 

Sở quan tâm được biết theo quy định./. 

 Nơi nhận: 
  - Lãnh đạo Sở; 

  - Các phòng chuyên môn (để triển khai); 

  - Lưu: VT, VP. 

 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túy  
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