
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN NHƯ XUÂN 

 

Số:           /UBND-NV                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Như Xuân, ngày        tháng 3 năm 2021 
V/v thực hiện nghiêm túc việc kê 

khai và nộp bản kê khai  tài sản, 

thu nhập lần đầu. 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Trưởng các phòng, ban, chuyên môn cấp huyện; 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Hiệu trưởng các đơn vị trường học. 
 

Ngày 08 tháng 03 năm 2021, UBND huyện Như Xuân đã ban hành Công văn 

số 369/UBND-NV về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với người 

kê khai thuộc Thanh tra tỉnh kiểm soát. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số đơn vị 

kê khai chưa đúng nội dung theo hướng dẫn và nhiều đơn vị chưa nộp bản kê khai 

tài sản về UBND huyện theo quy định. 

Để đảm bảo việc kê khai, công khai, tài sản, thu nhập đúng thời gian và có đầy 

đủ các thành phần hồ sơ nộp về Thanh tra tỉnh theo quy định. Chủ tịch UBND 

huyện Như Xuân chỉ đạo như sau: 

1. Các đơn vị chưa nộp bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu khẩn trương nộp 

về UBND huyện (Qua phòng Nội vụ) trước ngày 30/3/2021. 

2. Thực hiện công khai bản kê khai tài sản thu nhập trước ngày 31/3/2021 và 

gửi Biên bản (02 bản) về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) chậm nhất vào ngày 

03/4/2021. ( Có mẫu biên bản kèm theo ) 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu quá thời 

gian nói trên, đơn vị nào nộp chậm hoặc không nộp, Chủ tịch UBND huyện sẽ 

kiểm điểm trách nhiệm theo quy định./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Mạnh Long 
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