
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số:         /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
       TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu 

 

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 

về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị; 

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức 

vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;Thông báo số 139/TB-TTr ngày 

23/3/2020 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp nhận bản kê khai tài sản, 

thu nhậplần đầu, 

 UBND thành phố thông báo về việc tiếp nhận Bản kê khai tài sản, thu 

nhập lần đầu, cụ thể như sau: 

 1. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 09/4/2021. 

 2. Địa điểm tiếp nhận: Trụ sở Thanh tra thành phố Lạng Sơn, địa chỉ: 

Đường Bà Triệu, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn (cạnh trụ sở Thành uỷ Lạng Sơn). 

 3. Cách thức tiếp nhận: 

 Các cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã nộp Bản kê khai tài sản, thu nhập 

lần đầu theo Hướng dẫn số 656/HD-UBND ngày 24/3/2021 của UBND thành phố. 

 Để thống nhất trong lập, quản lý hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập, khi tiến 

hành bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập đề nghị mỗi bản kê khai tài sản, thu 

nhập của từng cá nhân được lưu trong 01 túi hồ sơ riêng (túi giấy, có thể hiện 

các thông tin theo mẫu gửi kèm theo Thông báo này). 

 UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị biết thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Ban Tổ chức Thành ủy (2b); 

- UBKT Thành ủy (2b); 

- Phòng Nội vụ (2b); 

- Thanh tra thành phố (2b); 

- Trang Thông tin điện tử TP; 

- Các  phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các phường, xã; 

- Các trường MN, TH, THCS công lập trực thuộc; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 

 

 



 

                             ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP 

SỐ:.......... 

 

Họ và tên:............................................................ 

Ngày, tháng, năm sinh:....................................... 

Chức vụ:.............................................................. 

Đơn vị công tác:.................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm.............. 
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