
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

THANH TRA TỈNH 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:        /TTr             Hà Nam,  ngày       tháng       năm 2023 

V/v đôn đốc nộp bản kê khai tài sản, 

thu nhập 
  

Kính gửi:  

      - Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

      - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

       - Giám đốc các Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước thuộc tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 3285/UBND-TCDNC ngày 05/12/2022 của UBND 

tỉnh về việc kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022, trong đó các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai 

tài sản, thu nhập và bàn giao 01 bản kê khai tài sản, thu nhập cho Thanh tra tỉnh 

(trừ bản kê khai tài sản, thu nhập của những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quản lý và những cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, 

Thành ủy quản lý), hoàn thành trước ngày 25/01/2023. Tuy nhiên đến nay còn một 

số đơn vị chưa nộp bản kê khai tài sản, thu nhập về Thanh tra tỉnh (có danh sách 

kèm theo). 

Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

Nhà nước thuộc tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện và nộp bản kê khai 

tài sản, thu nhập về Thanh tra tỉnh trước ngày 20/02/2023./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (Để b/c) 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NVIII. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Đông 
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