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CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc  1p  — Tiy do — Hinh phllc 

Dck Glong, ngàyO4tháng 5nám 2021 S:  61 /TB-UBND 

THÔNG BAO 
V viêc kt thllc cong khai ban Kê khai tài san thu nhp ella lãnh do 

H9ldongnhandanhuyen,Uybannhandanhuyenl)akGlong 

Can dll Lut Phàng, chng tham nhllng näm 2018; 

CAn cir Nghj djnh s 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 ella ChInh phll v 
vic kiêm soát tài san, thu nhp ella ngiri có chüc vi, quyên han  trong c quan, to 
chllc, dcrn vj. 

Ngày 12/4/2021, Uy ban nhân dan huyn Dk Glong dä ban hllnh Thông 
báo sO 49/TB-UBND ye vic cong khai bàn kê khai tài san thu nhp ella Iãnh dao 
Hi dông nhân dan huyn, Uy ban nhân huyn Däk Glong. 

Than gian cong khai: 15 ngày, tü ngày 13/4/202 1 dn ht ngày 28/4/2021. 

Dn ht 17h ngày 28/4/202 1, Uy ban nhân dan huyn Dk Glong khOng 
nh3n dugc eác kiên nghj, phân ãnh ye vic kê khai tài san, thu nhp ella lânh dao 
Hi dOng nhân dan, Uy ban nhân dan huyn DAk Glong. 

Theo quy dnh ella Lut Phông ehng, tharn nhllng và Nghj dnh s 
130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 ella ChInh phll, Uy ban nhân dan huyn Däk 
Glong thông báo ye vice kCt thllc cong khai bàn ké khai tâi san, thu nhp ella lành 
dao Hi dOng nhân dan, Uy ban nhân dan huyn Däk Glong./. 

Ncri n1:in: 
- Nhi.r trn; 
-Thanh tra tinh; 
- TT. Huyn üy; 
- TT.HDND huyn; 
- CT, cáe PCT UBND huyn; 
- Phông Nii vv; 
- UBND các xã; 
- Liiu: VT, NV. 

Doàn VAn Phirong 


	Page 1

		2021-05-04T14:29:22+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong<dakglong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




