
 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

                  Số:           /TB-ĐPTTH     Ninh Thuận, ngày       tháng 12 năm 2021 

  

THÔNG BÁO  

V/v Đối tượng thực hiện kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm  

của năm 2021 
 

  

Kính gửi:    -  Ban Giám đốc; 

-  Lãnh đạo các phòng chuyên môn. 

 

Tiếp nhận Văn bản số 884/TTT-PCTN  ngày 29/11/2021 của Thanh tra tỉnh, 

về hướng dẫn một số nội dung kê khai tài sản, thu nhập của năm 2021, 

Phòng Tổ chức và Hành chính thông báo lại danh sách CBVC thuộc đối 

tượng thực hiện kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của năm 2021 như 

sau: 
Stt Họ và tên Chức vụ 

hoặc chuyên 

môn 

Phương thức kê khai 

Ghi chú (về quy định kê 

khai hàng năm) 
Kê khai 

lần đầu 

Kê 

khai 

bổ 

sung  

Kê 

khai 

hàng 

năm 

I Ban Giám đốc      

1 Nguyễn Minh Thái Giám đốc   x Thuộc đối tượng theo quy 

định Luật PCTN 

2 Nguyễn Quang Nhật Phó Giám 

đốc 

 

x 

 Nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý 

không có liên quan đến lĩnh 

vực được xác định theo 

Nghị định 130/ND-CP 

3 Bố Xuân Thành Phó Giám 

đốc 

  x Nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý 

có liên đến công tác đầu tư, 

XDCB 

II Phòng Tổ chức và 

Hành chính 

     

4 Trần Thị Thu Thiên Trưởng 

phòng 

  x Nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý 

công tác tổ chức bộ máy, 

cán bộ 

5 Nguyễn Thị Ngọc Hà Phó trưởng 

phòng 

  x Nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý 

công tác XDCB 

III Phòng Dịch vụ và 

Quảng cáo 

     

6 Nguyễn Thị Kim 

Vinh 

Trưởng 

phòng 

  x Nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý 

công tác tài chính, DVQC 

7 Lê Nhân Tố Phó trưởng 

phòng 

  x Nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý 

công tác DVQC 

8 Lương Thị Kim Thu Kế toán  x  
Không thuộc đối tượng giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý 9 Lê Thị Ngà Thủ quỹ  x  

10 Đặng Thị Ngọc Bích Giao dịch  x  
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viên 

11 Nguyễn Hữu Trí Chuyên 

viên 

 x  

IV Phòng Thời sự      

12 Bạch Văn Hải Trưởng 

phòng  

 x  Nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý 

không có liên quan đến lĩnh 

vực được xác định theo 

Nghị định 130/ND-CP 
13 Nguyễn Thị Ánh 

Hồng 

Phó trưởng 

phòng 

 x  

14 Mai Thị Thúy Hằng Phó trưởng 

phòng 

x   Bổ nhiệm LĐ phòng từ 

tháng 8/2021 

V Phòng Biên tập      

15 Nguyễn Xuân Duy Trưởng 

phòng 

 x  Nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý 

không có liên quan đến lĩnh 

vực được xác định theo 

Nghị định 130/ND-CP 
16 Nguyễn Thị Minh 

Tuyết 

Phó trưởng 

phòng 

 x  

VI Phòng Kỹ thuật và 

Công nghệ 

     

17 Trần Anh Sơn Trưởng 

phòng 

  x Nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý 

có liên đến công tác đầu tư, 

XDCB 

18 Nguyễn Ngọc Thuận Phó trưởng 

phòng 

 x  Nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý 

không có liên quan đến lĩnh 

vực được xác định theo 

Nghị định 130/ND-CP 
 x  

20 Nguyễn Thị Thùy 

Trinh 

Phó trưởng 

phòng 

x   Bổ nhiệm LĐ phòng từ 

tháng 8/2021 

Danh sách này thay thế cho Danh sách đã thông báo tại Thông báo số 

1564/TB-ĐPTTH ngày 22/11/2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh 

Thuận. Các nội dung khác về  hướng dẫn kê khai, phương thức kê khai, biểu mẫu kê 

khai, thời gian thực hiện kê khai...  vẫn thực hiện theo nội dung tại Thông báo số 

1564/TB-ĐPTTH ngày 22/11/2021. 

Đề nghị CBVC thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập quan tâm thực hiện 

theo đúng thời gian quy định./. 
 

 

 

Nơi nhận:           
- Như trên;          

- Viên chức theo ds;               

- Lưu VT, TCHC.  

 TL.GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH 

 
Trần Thị Thu Thiên 

19 Hà Văn Linh Phó trưởng 

phòng 
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