UBND TINH NINH THUN
BAN QUAN LY VQG PHU'OC BINH
S& OZ /TB-BQLVQGPB

CONG HOA XA HO! CHU NGH1A VIT NAM
Dc Ip - Tr do - Hanh phüc
Ninh Thuin, ngàyJ/I tháng 3 nãm 2021

THONG BAO
ye vic cong khai ban kê khai tài sin, thu nhp nãm 2020

Can ctr Nghj djnh s0^ 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cüa ChInh phü
v kim soát tài san, thu nhp cüa nguäi có chirc vii, quyn han trong Co quan,
t6 chirc, don vi.
Ban quan 1 Vi.rin qu& gia Phirâc Binh thông báo cong khai bàn kê khai
tài san, thu nhp nàm 2020 nhix sau:
1.
Niêm yt cong khai bàn ké khai tài san, thu thp cüa cong chCrc, viên
chrc thuc Ban quán l Vu?m quc gia Phixâc Binh Co nghia viii phài ké khai
theo quy djnh tai báo cáo séiAi/BC-BQLVQGPB ngày 31/3/2021 cüa Ban quãn
ly, Vum quôc gia Phisâc Binh.
Dja dim niêm yt: Tai tr1 sâ lam vic Ban quàn 1 VQGPB.
2.
3.Thii gian niêm yt: 30 ngày (tü ngày 31/3/2021 dn ht ngày
29/4/2021).
Trong thii gian niêm yt, nu cong chirc, viên chtrc và ngi.r&i lao dng
thuOc Ban quân l có kin phãn ánh, thc mc v bàn kê khai tài san, thu nhp
cüa các di trng có nghTa vii kê khai; d8 nghj ghi kin phãn ánh và g1:ri ve^ Ban
quãn 1 (qua phOng To chüc-Hành chInh) d8 theo dôi, kim tra và xác minh theo
quy djnh.
Ban quãn 1 Vi.thn quc gia Phjxóc Binh thông báo dn toàn the^ cong
chüc, viên chirc và ngithi lao &)ng trong dan don vi deA bitt và thrc hin.
Trân trQng./.
NoinhIn:
- Nhu trén;
- Din vi trirc thuc;
- Các phöng nghip vu;
- Trang tin din tCr cUa Ban Quin 1';
- Lim VT, TCHC.
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