BO NONG NGHIEP vA PTNT
CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM
HQC VIN NONG NGHIP VIIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Htnh phtic
S: 2438 /HVN-TCCB
V/v: cong khai bàn ké khai
tài san, thu nhp

Ha N5i, ngày 31 tháng 12 nám 2021

Kinh giri: Các dan vj trong HQc vin
Thirc hin Lut phông chng tham nhüng näm 2018; Nghj djnh so
130/20201ND-CP ngày 30 tháng 10 näm 2020 cUa ChInh phU ye kiêm soát tài
san, thu nhp cüa ngtthi Co chtrc vii, quyên hn trong Co quan, to chirc, don vj;
Cong van s 1436/BNN-TTr ngày 11 tháng 3 näm 2021 cüa Bô Nông nghip và
Phát trin nông thôn v vic kê khai tài san 11am 2021 và Cong van so
8266/BNN-TTr ngày 07 tháng 12 näm 2021 cüa B Nông nghip và Phát triên
nông thôn v vic k khai tài san, thu nhp và xây dirng k hoch phông, chng
tham nhüng näm 2022. H9c vin Nông nghip Vit Nam t chirc cong khai bàn kê
khai tài san, thu nhp cüa viên chüc và ng.rOi lao dng có nghia vi kê khai theo
quy djnh nhir sau:
1. Hinh thirc cong khai:
a) Bàn ké khai tài san, thu nhâp cüa Chü tjch Hi dng H9c vin, Giám d& và
các Phó Giám dc Hçc vin: Niêm yt tti Bang thông tin cüa Ban T chCrc can b.
b) Bàn kê khai tài san, thu nhp cüa viên chtrc và ngiri lao dng thuc các
don vj: Niêm yet t?i bang thông tin cüa don vi tnrc tiêp quãn l viên chüc và ngithi
lao dng.
2. Trách n1iim thrc hin cña truâng don vj

—
a) Ch9n mt vj tn d quan sat d niêm yt danh sách nhUiig nginñ Co nghTa vi,<->.2-.Z
kê khai và Bàn kê khai tucing irng; vi frI niêm yt phãi dam bào an toàn và dü die. y
OG
kin dê mç1 ngi trong don vi cO the xem các Bàn kê lcliai;
(
b) Co phuong an bàn v d không làrnmt, rách, nat tài lieu niêm yt;
c) To chüc thu nhn thông tin phãn hôi ye ni dung cOng khai;
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d) Lp biên bàn d ghi nhn dja dim them yt, thi dim bt du, thai dim
kt thic niêm yt và các phãn ánh lien quan dn ni dung Bàn kê khai (nu có); vic
1p biên bàn phãi có xác nhn cüa tn.r&ng dun vj và dii din Ban chip hành cong
doàn dun vj. Biên bàn duçc 1p thành 02 bàn: 01 bàn gri v H9c vin (thông qua
Ban T chCrc can be), 01 bàn km tai dun vj.
3. Thai gian niëm y& Cong khai là 15 ngày lien tyc k tCr ngay4hang 01
näm 2022. Sau khi ht thi gian nay, các dan phãi phãi tháo do! tài lieu niem yet
và dua vào bào quàn, luu tro!.
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4. Ban T chüc can b có trách nhim cung cp tài 1iu và hung dn các
dcm vj hInh th(rc niêm yt danh sách nhftng ngtthi có nghia vi kê khai và Bàn kê
khai. Niêm yt cong khai Bàn ké khai cüa Chü tjch HOi dng H9c vin, Giám dOc
va các Phó Giám d& H9c vin, tip nhn thông tin phàn ánh (nk co) và 1p Biên
bàn có sir tham gia cüa Ban Chtp hành Cong doàn Hc vin.
5. Ban Thanh tra có trách nhim kim tra, giám sat vic thrc hin cOng khai
cüa các dan vj và nhn thông tin phàn hi tr các dan vj, cá nhân trong Hçc vin.
D nghj trirâng các don vj nghiêm tüc thirc hin vic cong khai theo k hoch
nêu trên dê dam bão Cong tác cüa H9c vin duc thirc hin theo ding quy djnh./.
No'! nhin:
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- Nhir trên;
- B NN và PTNT (dê b/c);
- Ban Thanh tra (dê p/h thirc hin);
- Lizu VT, TC, LT(40).
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