
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Số:         /UBND-NC 

V/v thực hiện kiểm soát 

tài sản, thu nhập năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Định, ngày        tháng  11  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh 

  nghiệp tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;  

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có phần vốn  

  nhà nước thuộc tỉnh. 

 

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập 

(TSTN) của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Ban thuộc Tỉnh ủy; Văn phòng 

Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự 

nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có phần vốn nhà nước thuộc 

tỉnh (sau đây gọi chung là các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị) chỉ đạo thực 

hiện việc kê khai, công khai bản kê khai TSTN hằng năm và kê khai bổ sung năm 

2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền 

quản lý của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình.   

 2. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện việc kê khai, công khai bản kê khai TSTN hằng năm và kê khai bổ sung năm 

2021 theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị 

định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; giúp UBND tỉnh tổng hợp tình hình, kết 

quả thực hiện trên địa bàn tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng thời gian 

quy định.   
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 Đề nghị các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện; 

nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Thanh 

tra tỉnh) để thống nhất thực hiện./.  

Nơi nhận:  

- Như trên;             CHỦ TỊCH 
- Thanh tra Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K11.           
 

         Nguyễn Phi Long 
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