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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-SCT Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2022 
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về 

minh bạch tài sản, thu nhập; 

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu 

nhập năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của công chức thuộc cơ quan 

Sở Công Thương góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. 

- Việc công khai phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, phù hợp với 

điều kiện của cơ quan và theo quy định hiện hành. 

II. NỘI DUNG CÔNG KHAI 

 1. Hình thức công khai: Niêm yết tại Trụ sở cơ quan Sở Công Thương và 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương. 

2. Vị trí niêm yết: Khối Văn phòng Sở tại Bảng thông báo của sảnh tầng 1; 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tại Bảng thông báo của đơn vị.  

3.  Danh sách niêm yết danh sách người kê khai theo thứ tự như sau: 

a) Khối Văn phòng Sở: 

- Lãnh đạo Sở; 

-Văn phòng; 

- Thanh tra; 

- Phòng Quản lý Năng lượng; 

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; 

- Phòng Quản lý Thương mại; 

- Phòng Quản lý Công nghiệp; 

b) Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại: 

- Lãnh đạo Trung tâm; 
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- Phòng Xúc tiến Thương mại; 

- Phòng Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng; 

- Phòng Hành chính Tổng hợp. 

 (Có danh sách cụ thể kèm theo). 

4. Thời gian công khai: Từ ngày 11/ 01/2022 đến hết ngày 07/02/2022 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến, quán triệt 

Kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng, 

đơn vị quản lý. 

2. Giao Văn phòng Sở tổ chức việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập 

năm 2021 theo đúng quy định; thực hiện các biện pháp bảo vệ bảng niêm yết công 

khai; thu nhận các thông tin phản ánh liên quan đến nội dung Bản kê khai tài sản, 

thu nhập của cán bộ, công chức. 

Trên đây là Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 

của Sở Công Thương./. 
 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 
Nguyễn Đình Đại 
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