
       ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                     ĐẢNG ỦY KHỐI  

      CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH      
                                *                                    Bình Thuận, ngày 31 tháng 01 năm 2023                       
                  Số 1397 - CV/ĐUK   
           Triển khai thực hiện Hướng dẫn 
             số 03-HD/UBKTTW của Ủy ban 
                Kiểm tra Trung ương Đảng  

 

Kính gửi: Các chi, đảng bộ cở sở 

 

 Thực hiện Công văn số 675-CV/TU, ngày 27/01/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 03/11/2022 

của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị 

các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW Ủy ban Kiểm tra 

Trung ương Đảng về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ 

quan kiểm soát tài sản, thu nhập (có gửi kèm Sao lục Hướng dẫn số 03-

HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng). 

2. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp (trừ 

doanh nghiệp tư nhân không có vốn nhà nước) tổ chức thực hiện việc kê khai tài 

sản, thu nhập năm 2022 theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; Công văn 

số 3992/UBND-NCKSTTHC, ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh về triển khai kê 

khai tài sản, thu nhập hàng năm và kê khai tài sản, thu nhập bổ sung năm 2022; các 

văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

3. Báo cáo kết quả tổ chức quán triệt (theo mẫu gửi kèm) gửi về Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối (qua Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối) chậm nhất ngày 

17/02/2023. 

 Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả tổ 

chức quán triệt của các chi, đảng bộ cơ sở./. 
 

Nơi nhận:                                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Như trên,                                                                                      PHÓ BÍ THƯ                
- Thường trực Đảng ủy Khối,                                                                                      
- Lưu VP, UBKT.                                                                                                 

                                                                                   

 
                                                                                    Phạm Thị Tố Loan 
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