
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

THANH TRA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  73/T.Tr-PCTN 

V/v hướng dẫn kê khai tài sản, 

thu nhập đối với các đối tượng 

quy định tại Khoản 4 Điều 34 

Luật PCTN năm 2018 

Nam Định, ngày 22 tháng 02 năm 2020 

 

              Kính gửi:   

                                  - Uỷ ban bầu cử tỉnh Nam Định; 

     - Các Sở, ngành; 

     - UBND các huyện và thành phố Nam Định. 

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

định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu 

nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định; 

căn cứ Công văn số 618/CP-V.I ngày 10/12/2020 của Chính phủ ý kiến về mẫu 

bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử ĐBQH và ĐBHĐND; Công văn 

số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài 

sản, thu nhập. 

Thanh tra tỉnh đề nghị các đơn vị hướng dẫn người ứng cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp kê khai tài sản thu nhập 

(TSTN) và công khai bản kê khai TSTN cụ thể như sau:  

1. Việc kê khai tài sản thu nhập 

- Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập: người ứng cử Đại biểu Quốc hội kê 

khai tài sản, thu nhập theo mẫu số 04/HĐBC-QH ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia; người ứng 

cử Đại biểu Hội đồng nhân dân kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu số 09/HĐBC-

HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của 

Hội đồng bầu cử Quốc gia. Người kê khai phải ký ở cuối góc phía phải từng trang 

của Bản kê khai tài sản, thu nhập và ký, ghi rõ họ tên ở trang cuối cùng của bản 

kê khai. 

- Việc nộp, tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập: bản kê khai tài sản, thu 

nhập của người ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân được nộp 

cùng với hồ sơ ứng cử của người ứng cử theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 

41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Người nhận 

Hồ sơ ứng cử phải lập Giấy biên nhận theo mẫu số 05/HĐBC-QH hoặc mẫu số 

10/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 

18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia. 

(Có các mẫu biểu gửi kèm theo công văn này) 
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2. Công khai bản kê khai TSTN 

Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử Đại biểu Quốc Hội, Đại 

biểu Hội đồng nhân dân phải được công khai theo quy định tại khoản 3 Điều 39 

Luật phòng chống tham nhũng năm 2018. 

Thanh tra tỉnh đề nghị các đơn vị hướng dẫn người ứng cử Đại biểu Quốc 

hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, PCTN 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Vũ Minh Lượng 
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