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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 

 

               Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị  

 

Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; 

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, 

Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, 

thu nhập năm 2021 đối với viên chức có nghĩa vụ kê khai theo qui định, cụ thể: 

1. Đối tượng kê khai 

Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng, 

Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường và viên chức các đơn vị: Tổ chức cán 

bộ, Kế hoạch Tài chính, Khoa học và Quan hệ quốc tế, Đào tạo, Cơ sở vật chất, 

Thanh tra Pháp chế (kèm theo danh sách); 

2. Thực hiện kê khai 

Viên chức thuộc đối tượng kê khai có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, kê 

khai đầy đủ, chính xác theo Mẫu kê khai (kèm theo). Trường hợp bản kê khai 

chưa đúng quy định thì viên chức phải kê khai lại, cần lưu ý một số nội dung sau: 

- Không tự ý thay đổi tên gọi, thứ tự các nội dung quy định của Mẫu, nếu 

nội dung nào không có thì để trống; 

- Người kê khai phải ký tên xác nhận từng trang và ký, ghi rõ họ tên, ngày 

tháng năm kê khai ở trang cuối cùng của bản kê khai; 

3. Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai, cụ thể: 

Viên chức thực hiện kê khai hoàn thành và nộp trước 11h 00 phút ngày 

31/12/2021 (gặp đ/c Tuyến); 

Phòng Tổ chức cán bộ tiếp nhận 02 bản chính kê khai; ký và ghi rõ họ tên, 

ngày tháng nhận bản kê khai. 

4. Hình thức công khai 

Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 của viên chức được công khai 

theo hình thức niêm yết; Thời gian niêm yết bản kê khai là 15 ngày (từ ngày 

04/01/2022 đến hết ngày 19/01/2022); Vị trí niêm yết tại tại Bảng niêm yết công 

khai Sảnh tầng 1, Nhà điều hành Trung tâm. 

Nhận được thông báo này, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho 

viên chức thuộc đối tượng kê khai nghiêm túc thực hiện.  

 



 

Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14; Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020; Mẫu kê khai; Danh sách thuộc đối tượng kê 

khai được đăng tải trên Website của Trường. 
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Ban Giám hiệu;  
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