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THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020

Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; theo Nghị định số 
130/202020/NĐ-CP ngày ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 
623/KH-UBND ngày 25/2/2021 của UBND tỉnh; Công văn số 84/TTr-PCTN ngày 
25/02/2021, Công văn số 160/TTr-PCTN ngày 19/3/2021 của Thanh tra tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-STNMT ngày 26/01/2021 triển khai thực 
hiện công tác kiểm soát tài sản thu nhập lần đầu năm 2020 theo Nghị định 
130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và Công văn sô 325/STNMT-VP 
ngày 26/02/2021 về việc triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu 
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương thông báo về việc niêm yết niêm 
bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của người phải có nghĩa vụ kê khai như sau:

1. Niêm yết công khai các bản kê khai tài sản của 89 cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Hải Dương .

2. Thời gian niêm yết: Từ ngày 31 tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 14 
tháng 4 năm 2021.

3. Địa điểm niêm yết: Phòng họp Gác 2 - Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Hải Dương.

Trong thời gian niêm yết cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
thuộc Sở có ý kiến phản ánh, thắc mắc về bản kê khai tài sản, thu nhập của các 
đối tượng có nghĩa vụ kê khai; đề nghị ghi ý kiến phản ánh (theo mẫu đính kèm 
Thông báo) và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương (qua Văn 
phòng Sở) để theo dõi, kiểm tra và xác minh theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương thông báo đến toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan để biết và thực hiện. 

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Các Đ/c lãnh đạo Sở;
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Trên trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tạ Hồng Minh
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PHIẾU GHI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VỀ BẢN KÊ KHAI
TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU NĂM 2020
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