
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NC 

V/v kê khai tài sản, thu nhập bổ 

sung và hàng năm của năm 

2021. 

        Thuận Nam, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

                                 

   Kính gửi:      

     - Hội đồng nhân dân huyện; 

- Các Ban Đảng thuộc huyện ủy; 

- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- Các tổ chức Chính trị XH; các Hội đặc thù 

- UBND các xã. 

 

Thực hiện Công văn số 6156/UBND-TCDNC ngày 11/11//2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của năm 2021. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên triển khai thực hiện việc kê khai 

tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của năm 2021 theo nội dung Công văn trên; 

đồng thời,  nộp bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung (bản gốc), báo cáo và các 

biểu mẫu đính kèm gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Thanh tra huyện) chậm 

nhất ngày 20/12/2021. 

2. Giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả 

kiểm soát tài sản, thu nhập bổ sung của năm 2021 trên địa bàn huyện gửi về Thanh 

tra tỉnh chậm nhất vào ngày 31/12/2021./. 

(Gửi kèm Công văn số 6156/UBND-TCDNC ngày 11/11//2021, mẫu báo cáo 

kết quả, 01 mẫu kê khai hàng năm, 01 mẫu kê khai bổ sung, 01 hướng dẫn kê khai 

tài sản thu, nhập) 

 

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- TT: Huyện ủy,HĐND Huyện (báo cáo);   

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.   

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Trương Xuân Vỹ 
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