
 

 

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 11 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

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

của năm 2021 
 

  

Kính gửi: Lãnh đạo các phòng chuyên môn. 

 

Thực hiện Văn bản số 6156/UBND-TCDNC  ngày 11/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận, về việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm 

của năm 2021, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận thông báo đến các phòng 

chuyên môn triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của 

năm 2021 như sau: 

 

1. Đối tượng thực hiện kê khai: 

- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được quy định tại  Điều 34 của 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và những người trong diện phải kê khai 

theo Điều 36 của Luật Phòng chống tham nhũng gồm: 

- Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương 

đương trở lên. 

- Người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, 

đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. 

2. Phương thức kê khai: 

2.1. Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến 

động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên, trừ 

trường hợp đã kê khai theo quy định tại khoản 2.2 Mục này. 

2.2. Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây: 

a) Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên.  

b) Người không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm công tác tổ chức 

cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và 

giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của 

Chính phủ.  

3. Danh sách CBVC cơ quan thuộc đối tượng kê khai nêu trên. 

 (Có danh sách đính kèm). 

4. Mẫu bản kê khai và việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập:  
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- Việc thực hiện kê khai hằng năm được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và 

Hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục I ban hành theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 

ngày 30/10/2020 của Chính phủ.  

- Việc kê khai bổ sung được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và hướng dẫn 

việc kê khai bổ sung tại Phụ lục II ban hành theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 

ngày 30/10/2020 của Chính phủ. 

(Đính kèm biểu mẫu và hướng dẫn kê khai) 

 

5.Tổ chức thực hiện: 

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn thông báo triển khai đến CBVC của phòng 

thuộc danh sách có nghĩa vụ kê khai nêu trên thực hiện kê khai theo biểu mẫu và 

gửi 02 bản kê khai (bản gốc) về phòng Tổ chức và Hành chính (đ/c Ngọc Hà). Thời 

gian thực hiện và nộp bản kê khai trước ngày 10/12/2021. 

- Phòng Tổ chức và Hành chính có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, công khai 

01 Bản kê khai tại cơ quan; và tổng hợp, lập danh sách kèm theo 01 Bản kê khai 

(bản gốc), báo cáo kết quả kê khai gửi về cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập 

(Thanh tra tỉnh) theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/12/2021. 

- Đối với các chức danh tương đương Giám đốc các Sở trở lên (có hệ số phụ 

cấp chức vụ 0,9 trở lên) thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền, địa phương,  

sau khi thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, phòng Tổ chức và Hành chính 

tổng hợp, lập danh sách, báo cáo kết quả kèm theo Bản kê khai tài sản, thu nhập 

hàng năm (bản gốc) của đơn vị, gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp gửi Thanh tra 

Chính phủ. 

 

Trên đây là nội dung thông báo thực hiện kê khai tài sản, thu nhập bổ sung 

và hàng năm của năm 2021, đề nghị lãnh đạo các phòng triển khai đến CBVC có 

nghĩa vụ kê khai khẩn trương thực hiện đúng thời gian quy định./. 

(Đính kèm: Danh sách đối tượng kê khai; các biểu mẫu và hướng dẫn kê khai) 
 

 

Nơi nhận:           
- Như trên;          

- Ban Giám đốc;  

- LĐ các phòng CM; 

- Viên chức theo ds;               

- Lưu VT, TCHC; 

  

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

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

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

  

                       Ninh Thuận, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

DANH SÁCH 

NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG VÀ 

HÀNG NĂM CỦA NĂM 2021 

(Theo Điều 34, Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018) 

 (Kèm theo Thông báo số……/TB-ĐPTTH ngày…../11/2021) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ hoặc 

chuyên môn 

Phương thức kê khai 

Kê khai bổ 

sung  

Kê khai hàng 

năm 

I Ban Giám đốc    

1 Nguyễn Minh Thái Phó Giám đốc  x 

2 Nguyễn Quang Nhật Phó Giám đốc  x 

3 Bố Xuân Thành Phó Giám đốc  x 

II Phòng Tổ chức và 

Hành chính 

   

4 Trần Thị Thu Thiên Trưởng phòng  x 

5 Nguyễn Thị Ngọc Hà Phó trưởng phòng  x 

III Phòng Dịch vụ và 

Quảng cáo 

   

6 Nguyễn Thị Kim Vinh Trưởng phòng  x 

7 Lê Nhân Tố Phó trưởng phòng  x 

8 Lương Thị Kim Thu Kế toán  x 

9 Lê Thị Ngà Thủ quỹ  x 

10 Đặng Thị Ngọc Bích Giao dịch viên  x 

11 Nguyễn Hữu Trí Chuyên viên  x 

IV Phòng Thời sự    

12 Bạch Văn Hải Trưởng phòng  x  

13 Nguyễn Thị Ánh Hồng Phó trưởng phòng x  

14 Mai Thị Thúy Hằng Phó trưởng phòng x  

V Phòng Biên tập    

15 Nguyễn Xuân Duy Trưởng phòng x  

16 Nguyễn Thị Minh Tuyết Phó trưởng phòng x  

VI Phòng Kỹ thuật và 

Công nghệ 

   

17 Trần Anh Sơn Trưởng phòng  x 

18 Nguyễn Ngọc Thuận Phó trưởng phòng  x 

19 Hà Anh Linh Phó trưởng phòng  x 

20 Nguyễn Thị Thùy Trinh Phó trưởng phòng  x 

*Ghi chú: Đánh dấu “x” là thực hiện kê khai. 



4 

 

Tổng cộng danh sách gồm: 20 người 

Trong đó: 

- 03 người (Ban Giám đốc) thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 

- 17 người (Trưởng, phó trưởng phòng, và nhiệm vụ liên quan khác) thuộc cơ 

quan quản lý./. 

 

 

Lập biểu 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hà 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thái 
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