
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT-TCCB 

V/v nộp bản kê khai lần đầu 

An Giang, ngày        tháng      năm  2021 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị y tế trực thuộc 

Ngày 23/03/2021, Sở Y tế có Công văn số 691/SYT-TCCB hướng dẫn nộp 

bản kê khai lần đầu về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo Công văn số 

106/TTT-PCTN ngày 18/03/2021 của Thanh tra tỉnh. 

Nhằm tạo đầu mối tiếp nhận và nộp bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu về 

Thanh tra tỉnh theo quy định. Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc nộp 

bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu như sau: 

- Cơ quan, đơn vị lưu giữ 01 bản và gửi 01 bản về Sở Y tế (thông qua 

phòng Tổ chức cán bộ) để tổng hợp nộp về Thanh tra tỉnh. 

- Thời gian giao, nhận: từ ngày 08/4/2021 đến ngày 14/4/2021. 

- Tài liệu giao, nhận gồm: Các bản chính bản kê khai và 02 danh sách giao, 

nhận bản kê khai (theo Phụ lục đính kèm). 

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo bộ phận phụ trách rà soát, 

kiểm tra các bản kê khai đảm bảo đúng mẫu và đầy đủ về nội dung quy định trước 

khi nộp về Sở Y tế. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc 

Sở Y tế và Thanh tra tỉnh về các bản kê khai đã nộp. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

liên hệ với Sở Y tế (qua phòng Tổ chức cán bộ) số điện thoại: 02963.852518 để 

được hướng dẫn. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:            
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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Phụ lục 

MẪU DANH SÁCH GIAO, NHẬN BẢN KÊ KHAI 

(Kèm theo Công văn số        /SYT-TCCB ngày        /4/2021 của Sở Y tế) 

 

 SỞ Y TẾ AN GIANG 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH GIAO, NHẬN BẢN KÊ KHAI 

CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TSTN LẦN ĐẦU 

  

Số 

TT 

Họ và tên người có 

nghĩa vụ kê khai 

Chức vụ Số lượng 

Đảng Chính quyền Trang Tờ 

1      

2      

3      

4      

 

 BÊN GIAO BÊN NHẬN 

 Tên cơ quan, đơn vị Sở Y tế 

 Ngày        tháng        năm 201 Ngày        tháng        năm 201 

 Người giao Người nhận 
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