
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

TRUNG TÂM VĂN HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:     895/TTVH 
V/v công khai Bản kê khai  

tài sản, thu nhập năm 2018 

 

Cần Thơ, ngày  11  tháng 12 năm 2018 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. 

 

Th c hi n công văn số 4468 SVHTTDL-TC C ngà  06 th ng 11 năm 

2018 c a  i m  ốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ v  vi c 

th c hi n kê khai tài sản, thu nhập năm 2018; 

Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ  ã tiến hành tổ chức vi c th c 

hi n kê khai  úng kế hoạch, hình thức tổ chức phù hợp với tình hình  ơn vị và 

từng c  nhân, tiến  ộ  ạt  êu cầu. 

1. Số li u v  số người kê khai gồm: 

- Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 13 thành viên. 

- Số người  ã kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 13 thành viên, tỷ l  

100% số người số người kê khai 

- Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại  ơn vị: 13 bản. 

- Số lượng và danh s ch bản kê khai tài sản, thu nhập do cấp trên quản lý: 

13 bản. 

2. Kết quả công khai: 

Đơn vị th c hi n công khai bằng hình thức niêm  ết và d n công khai tại 

phòng họp TTVH. 

Không có thông tin phản  nh sau khi công khai c c bản kê khai tài sản, 

thu nhập trong năm. 

3. Kết quả th c hi n giải trình, x c minh tài sản, thu nhập: không có  

Trân trọng kính chào./. 

(  nh   m bản  ê  hai tài sản, thu nhập) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Thị Ánh Lê 

 

 



 

 


