
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

      Số:  1830  /SNN-TCHC 
V/v tạm dừng thực hiện  

kê khai tài sản năm 2019 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày  04  tháng 11 năm 2019 

Kính gửi:   

- Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 1870/TTCP-C.IV ngày 21/10/2019 của Thanh tra 

Chính phủ và Công văn số 663/TTr-PTTPCTN ngày 23/10/2019 của Thanh 

tra tỉnh về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2019, Sở Nông 

nghiệp và PTNT yêu cầu trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở tạm dừng thực hiện kê khai tài sản 

năm 2019 với lý do: Hiện nay, Tranh tra Chính phủ đã trình Chính phủ dự 

thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập, tuy nhiên một số nội dung vẫn 

còn có các ý kiến khác nhau, cần xin thêm ý kiến của cơ quan chức năng để 

thống nhất trước khi ban hành. Do đó việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, 

thu nhập năm 2019 sẽ được tiến hành thực hiện khi Nghị định ban hành và có 

hiệu lực pháp luật. 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin đến các phòng ban và các cơ quan, 

đơn vị được biết để thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 theo đúng 

quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                         

- Lưu: VT, TCHC.                                                            

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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