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BAO CÁO
Kt qua kê khai tài san, thu nhp cá nhân nàm 2018
Can ci Nghi. djn1 s 78/2013/ND-CP ngày 17/7/2013 cüa ChInh phü, v
rninh bach tài san, thu nhp; Thông tu' so 08/2013 /TT-TTCP ngày 31/10/2013
cXa Thanh tra Chinh pliü Huóng dn thi hành các quy djnh ye rninh bach tài san,
thu nl'iâp.
Thic hin K hoach s 87-KBII{LJ ngày 03/01/2019 cita Ban Thu'àng vi
Huyn üy Minh Long ye cong khai bàn kê khai tài san, thu nhp cá nhân nãm
2018, Thu'ng trirc Hi dông nhân dan huyn báo cáo kêt qua nhu sau:
1. Kêt qua thi'c hin cong khai tài san, thu nhp nãm 2018:
Thuông trirc HDND huyn d t chic trin khai, ph bin các quy dnh y
trInh tçr, thit tiic ke khai theo quy djnh tai Nghj djnh so 78/2013/ND-CP ngày
17/7/2013 c1ia ChInh phü ye rninh bach tài san, thu nh.p; Thông tu sO
08/2013 /TT-TTCP ngày 31/10/2013 cüa Thanh tra ChInh phñ Hu'ó'ng dan thi
hành các quy d:jnh ye rninh bach tài san, thu nh.p cho can b trong do'n vi;.
Trong nàrn 2018, Hi dng nhân dan huyn có 05 dng chI phài thiic hin
kê khai, ket qua có 05/05 dông chI thirc hin kê khai (dat 100%). Bàn kê lthai. .ti
san thu n1i.p närn 2018 du9'c l.p thành 03 bàn gui Ban TO chic Huyn ày 01
bàn, Uy Ban kiêrn tra Huyn ñy 01 bàn và phông Ni vçi huyn 01 bàn d tOng
h9p. DOi vâi các dOng chI là Chü tjch, Phó Chà tjch HDN]D huyn thirc hiii
cOnglthai tai Hi nghj Ban chap hànl-i. Huyn ity cuôi nàrn 2018.
Hlnh thic cOng khai: Niêrn yk cong khai trên bang thông báo tai trçi s&
lam vic cüa }ND, UBND huyn (05/05 dOng chI), niêm yet trong 30 ngày
lien ti1c kê t1r ngày 01/01/2019 den ngày 30/01/2019.
2. Tip nhn phãn ánh, kin nghj v nui dung cOng khai tài sãn,thu
nhp: Thu'è'ng trirc HDND huyn không có thông tin phàn ánh gI ye cong khai
các bàn ice khai tài san, thu nhâp cá nhân cüa 05 can b trong hu'ng trirc HDND
huyn..
Trên day là báo cáo lct qua cOng lthai bàn ice khai tài san, thu nhp pa
ahân nàm 2018 cua Thu'è'ng truc HDND huyn, kinh báo cáo Ban Thu'à'ng vçi
Huyn ày biêt, clii dao./.
- TT HDD 1yn;
- Ban To chuc Huyên uy,
- Uy Ban kiêrn tra Huyn Uy;
- VPUB: PVP;
- Lu'u VT.
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