
  N    N        N  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   T I    N  Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 

Số:           /STC-TTr Hòa Bình, ngày          tháng 10  năm 2019 
V/v triển khai Nghị định 

số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ 
 

 

Kính gửi: Các phòng thuộc Sở Tài chính. 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chỉnh phủ, quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

Căn cứ Công văn số 471/  r-PCTN ngày 25/7/2019 của  hanh tra tỉnh 

v/v triển khai Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, 

Đề nghị các phòng thuộc Sở triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/Q 14 có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/7/2019 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 

15/8/2019, có một số điểm mới như:  

Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập;  ổ sung thêm một số tài 
sản, thu nhập phải kê khai;  iến động tài sản từ 300 triệu đồng/năm phải kê khai 

bổ sung;  hời điểm kê khai tài sản, thu nhập trước ngày 31/12; Xử lý hành vi kê 
khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập 

tăng thêm không trung thực;  rách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Quy định 09 trường hợp xung đột lợi ích. 

Các phòng thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ 

biến Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP đến toàn 
thể cán bộ, công chức trong phòng. Phòng  in học và  hống kê thực hiện đăng 

tải Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP lên website 
của Sở. 

2.  ổ chức rà soát các Văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm 
tham mưu của các phòng thuộc Sở đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, 
ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đảm bảo phù hợp 

với Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.  

Đề nghị các phòng thuộc Sở triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về 

Thanh tra Sở trước ngày 30/10/2019 tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở để báo cáo 
  N  tỉnh./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Giám đốc, các PGĐ sở; 
- Lưu: VT, TTr.     
        

                    

KT. GIÁM ĐỐ  

P Ó GIÁM ĐỐ  

 

 

 

 

Trần Quốc Khánh 
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