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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

          Số :             /KHCN-TTr 

V/v kê khai tài sản thu nhập  

năm 2017 

Tây Ninh, ngày 15   tháng 11 năm 2017 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

 Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ 

về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013  

của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài 

sản, thu nhập.  

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến cán bộ công chức, 

viên chức (CBCC,VC) và người lao động việc kê khai tài sản, thu nhập năm 

2017 như sau: 

- Tổng số cán bộ, công chức thuộc đối tượng phải kê khai (các phòng 

thuộc Sở) là 19 người (danh sách kèm theo). 

 - Thủ trưởng 02 đơn vị trực thuộc, rà soát lập danh sách đối tượng kê 

khai, thông báo, hướng dẫn cho CBCC,VC đơn vị mình kê khai. Gửi báo cáo 

việc kê khai, danh sách đối tượng và bản kê khai (bản photo) về Thanh tra Sở 

chậm nhất ngày 05/01/2018. 

 - Thời gian kê khai và nộp bản kê khai (khối Văn phòng Sở):  

 + Ngày 30/11/2017, gửi mẫu kê khai tài sản, thu nhập, CBCC tự kê khai. 

 + Ngày 15/12/2017, CBCC nộp bản kê khai, Thanh tra Sở kiểm tra và 

hướng dẫn kê khai lại (nếu có). 

 + Ngày 31/12/2017 kết thúc việc kê khai tài sản thu nhập năm 2017. 

 Giao Thanh tra Sở hướng dẫn, thực hiện, báo cáo Giám đốc Sở, đề nghị 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức thuộc Sở nghiêm túc 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Các phòng, đơn vị; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
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