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Hà Nam, ngày       tháng 12 năm 2020 
        

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện 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  

 
 

Thực hiện Kế hoạch số: 3486/KH-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh 

Hà Nam về triển khai thực hiện 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 (sau đây goi là Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP). 

Để triển khai thi hành Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP kịp thời, thống nhất, 

hiệu quả, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam ban hành Kế hoạch với các nội dung 

sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung của Nghị định số: 

130/2020/NĐ-CP. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn 

thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc 

triển khai Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm, của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, từng bước 

ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai thực hiện bảo đảm đúng chủ trương, đường lối và sự chỉ đạo 

thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; đảm bảo phối hợp 

chặt chẽ, trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức triển 

khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP. 

Người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc phải tích cực, chủ động triển 

khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, thiết thực. 
 

II. NỘI DUNG 

1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP 

Các phòng, đơn vị trực thuộc tự tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền 

Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động ở cơ quan, đơn vị, theo các hình thức cho phù hợp với điều kiện thực tế. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2021. 
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2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP trên 

các phương tiện thông tin truyền thông 

 Văn phòng Sở chịu trách nhiệm đăng tải thông tin tuyên truyền, phổ biến 

các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung 

ương, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng theo Nghị 

định số: 130/2020/NĐ-CP trên cổng thông tin của Sở Nông nghiệp & PTNT.  

- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2020 và các năm tiếp theo. 

3. Rà soát đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành các 

văn bản mới cho phù hợp với Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP 

- Rà soát, kiến nghị Giám đốc sở sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc đề xuất 

ban hành văn bản mới cho phù hợp với Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng tổ chức. 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2021. 
 

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và 

tình hình thực tế tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP và 

Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, chất lượng; báo cáo Ban giám đốc thông qua 

Thanh tra Sở để tổng hợp (lồng ghép trong Báo cáo Phòng, chống tham nhũng). 

2. Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trong việc thực hiện Kế 

hoạch này theo đúng tiến độ đề ra; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, định kỳ 

báo cáo Ban giám đốc./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban giám đốc; 

- Các Phòng, đơn vị trong ngành; 

- Lưu VT, Ttra. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Mạnh Hùng 
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