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Số:           /CV 
V/v thực hiện kê khai, công khai tài sản, 

thu nhập bổ sung và hằng năm  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Điệp, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

 

            Kính gửi:   
 - Trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc UBND thành phố; 
 - Chủ tịch UBND các xã, phường; 
 - Hiệu trưởng các trường: Mầm non, Tiểu học, THCS. 

 

 

Thực hiện Văn bản số 2125/UBND-TTr ngày 03/12/2021 về việc thực hiện 

kê khai, công khai tài sản, thu nhập bổ sung và hằng năm. Phòng Nội vụ đề nghị 

Trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường và Hiệu trưởng các 

trường Mầm non, Tiểu học, THCS phối hợp thực hiện các nội dung sau:  

1. Lập danh sách đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hằng 

năm theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

2018; Điều 10 Nghị định 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, nộp về phòng Nội vụ trước ngày 08/12/2021. 

2. Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, Báo cáo kết quả việc thực hiện 

công tác kiểm soát tài sản, thu nhập và Biên bản hội nghị công khai Bản kê khai 

nộp về Phòng Nội vụ theo lịch sau: 

- Ngày 20/12/2021và 21/12/2021: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND 

thành phố; UBND các xã, phường. 

- Ngày 22/12/2021: Các trường Mầm non; 

- Ngày 23/12/2021: Các trường Tiểu học; 

- Ngày 24/12/2021: Các trường Trung học cơ sở. 

Phòng Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: NV. 

                    

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hương 
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