
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SYT-TCCB 

V/v thực hiện kê khai tài sản, 

thu nhập năm 2022 

Bình Định, ngày       tháng       năm 2022 

  

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 
 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; 

Để thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2022 đúng quy 

định của pháp luật, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở triển khai một số 

nội dung sau: 

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức, người 

lao động toàn đơn vị về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 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;  

2. Xây dựng kế hoạch kê khai, công khai các tài liệu về bản kê khai minh 

bạch tài sản, thu nhập năm 2022 của viên chức đơn vị trong tháng 02 năm 2022. 

3. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu 

nhập năm 2022 đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (kê khai lần 

đầu, kê khai bổ sung, kê khai hàng năm) đầy đủ đối tượng, đúng trình tự, thủ tục 

theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. 

4. Công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập của viên chức đơn vị thực 

hiện vào quý 4 năm 2022. 

5. Báo cáo kết quả thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 

2022 của đơn vị về Sở Y tế trước ngày 15/01/2023, gồm: 

- Quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê 

khai tài sản, thu nhập năm 2022; 

 - Kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với công chức, 

viên chức mới được bổ nhiệm; kê khai tài sản, thu nhập bổ sung đối với công 

chức, viên chức có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 

300.000.000 đồng trở lên; kê khai tài sản, thu nhập hàng năm đối với công chức, 

viên chức được quy định tại Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 của Chính phủ; 

- Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; 

- Biên bản công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; 

- Biên bản kết thúc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; 
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- Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai (mẫu 

theo Phụ lục I, II Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính 

phủ). 

- Tài liệu liên quan về việc công khai, xác minh tài sản, thu nhập (nếu có).  
 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng, Thanh tra, 

    Văn phòng Sở; 

-  Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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