
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:            /UBND-NC Kon Rẫy,  ngày      tháng      năm 

V/v triển khai thực hiện một 

số điều của Quy chế phối hợp 

giữa các cơ quan kiểm soát tài 

sản, thu nhập 

 

 

Kính gửi: 
 

 

- Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 4306/UBND-NC ngày 21 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện một số điều của Quy chế 

phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Ủy ban nhân dân 

huyện có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai một số nội 

dung sau: 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kê khai, công khai và tiếp nhận bản kê khai 

tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 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; triển khai thực hiện bàn giao bản kê khai tài sản thu nhập theo 

Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về 

việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, 

Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 

Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các 

cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.  

- Chỉ đạo bộ phận phụ trách công tác kê khai tài sản, thu nhập của cơ 

quan, đơn vị rà soát, tổng hợp các bản kê khai tài sản, thu nhập được hình 

thành trước thời điểm Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 03 tháng 11 năm 

2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có hiệu lực, nộp về Cơ quan kiểm soát 

tài sản, thu nhập(1). Thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 01 năm 2023.  

Trường hợp cơ quan, đơn vị đã bàn giao các bản kê khai tài sản, thu 

nhập (tính từ tháng 01 năm 2021 đến nay) chưa đúng quy định, thì liên hệ đến 

các cơ quan, đơn vị đã gửi để nhận lại và nộp Cơ quan kiểm soát tài sản thu 

nhập theo quy định. 

                                           
(1) Quy định tại Điều 3, Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ban hành kèm 

theo Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị. 
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2. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện theo dõi, 

đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Công văn này; tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện biết, chỉ đạo. 

Ủy ban nhân dân huyện báo các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

    Võ Văn Lương     
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