
                  

Kính gửi:  

- Thanh tra tỉnh Nam Định; 

- Thủ trưởng các phòng chuyên môn; 

- Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị 

định số130/2020/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; Công 

văn số 544-CV/TU ngày 02/3/2022 của Tỉnh uỷ Nam Định về triển khai thực hiện 

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ban hành kèm theo 

Quyết định số56/QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị và Văn bản số 

458/T.Tr-PCTN ngày 25/11/2022của Thanh tra tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn 

kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và kê khai bổ sung. 

UBND huyện đã ban hành văn bản số 5242/UBND-T.Tr ngày 30/11/2022 về 

việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và kê khai bổ sung.  

1. UBND huyện báo cáo Thanh tra tỉnh một số nội dung sau: 

- Tổng số người có nghĩa vụ kê khai TSTN hàng năm là: 173 người. Trong 

đó:  

+ Người kê khai TSTN thuộc diện Ban thường vụ Huyện uỷ quản lý: 156 

người. 

+ Người kê khai TSTN thuộc diện Thanh tra tỉnh kiểm soát (các đối tượng 

còn lại): 17 người. 

- Tổng số người có nghĩa vụ kê khai TSTN bổ sung: 06 người. Trong đó:  

+ Người kê khai TSTN thuộc diện Ban thường vụ Huyện uỷ quản lý: 0 

người. 

+ Người kê khai TSTN thuộc diện Thanh tra tỉnh kiểm soát (các đối tượng 

còn lại): 06 người. 

(Cụ thể tại danh sách kèm theo công văn này) 

2. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn: căn cứ danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng 

năm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho 
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cán bộ, công chức, viên chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập hàng năm và kê 

khai bổ sung năm 2022 theo hướng dẫn tại văn bản số 5242/UBND-T.Tr ngày 

30/11/2022 của UBND huyện. 

UBND huyện trân trọng báo cáo. /.  

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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