
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /UBND-TTr Vĩnh Yên, ngày      tháng       năm 2020 
V/v thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-

CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 
 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện văn bản số 763/TTr-NV4 ngày 18/12/2020 của Thanh tra tỉnh, về 

việc thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. 

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

phường nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, 

thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo 

đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; chức trách, nhiệm vụ, nghĩa vụ của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân theo quy định của Nghị định số 130/2020/NĐ-

CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ kể từ ngày 20/12/2020 khi Nghị định của 

Chính phủ có hiệu lực thi hành. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nếu có vướng mắc, cần trao đổi về nghiệp 

vụ, yêu cầu các đơn vị tổng hợp ý kiến bằng văn bản gửi về UBND thành phố (Qua 

Thanh tra thành phố) để tổng hợp báo cáo Thanh tra Tỉnh. 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- CT UBND TP (B/c); 

- PCT phụ trách khối (B/c); 

- CPVP; 

- Như kính gửi (t/h); 

- Thanh tra TP (Tổng hợp); 

- Lưu: VT, TTr. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

Hoàng Khải Hoàn 
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