
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1683/UBND-TCKH Bắc Yên, ngày 26 tháng 8 năm 2021 

V/v báo cáo kê khai tài sản công 

 (Nhắc việc lần 1) 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2957/STC-QLGCS ngày 05/8/2021 của Sở Tài chính về 
việc báo cáo kê khai tài sản công; 

Ngày 16/8/2021, UBND huyện ban hành Công văn số 1569/UBND-TCKH về việc 
báo cáo kê khai tài sản công, Chủ  tịch UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn thực hiện báo cáo kê khai tài sản công kèm theo hồ sơ gửi về UBND huyện 
(qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) chậm nhất ngày 23/8/2021. 

Tuy nhiên, đến 17h30 ngày 24/8/2021, Phòng Tài chính - Kế hoạch mới nhận 
được báo cáo và hồ sơ hoàn chỉnh của 06 đơn vị, một số đơn vị gửi báo cáo, biểu mẫu 
nhưng không kê khai đầy đủ, không có hồ sơ theo quy định (có danh sách kèm theo) .  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

Khẩn trương thực hiện báo cáo kê khai tài sản theo đúng hướng dẫn, nội dung yêu 
vầu tại Công văn số 1569/UBND-TCKH ngày 16/8/2021 của UBND huyện, báo cáo kèm 

đầy đủ hồ sơ gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch chậm nhất 09h ngày 27/8/2021. 

Quá thời hạn trên, các cơ, quan, đơn vị không thực hiện báo cáo, UBND huyện 
Bắc Yên đề nghị Kho bạc nhà nước thực hiện theo Khoản  4, Điều 125, Nghị định 
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ: “Yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm 
đình chỉ thanh toán các khoản chi phí liên quan đến tài sản phải báo cáo, và báo cáo 

cấp có thẩm quyền không bố trí kinh phí mua sắm tài sản cố định vào dự toán năm sau 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản 

lý, sử dụng tài sản công chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định” 

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch: Tổng hợp, thẩm định báo cáo của các cơ 
quan, đơn vị trình Chủ tịch UBND huyện xác nhận, gửi Sở Tài chính trước 17h00 ngày 

27/8/2021. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm 
túc triển khai thực hiện đúng thời gian trên./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TCKH (V). 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Lê Văn Kỳ 
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