
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /CV-UBND
Về việc thực hiện kê khai tài sản, 

và kê khai tài sản, thu nhập bổ 
sung năm 2021

Hồng Phong, ngày 04 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Các đồng chí cán bộ, công chức xã Hồng Phong

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 
130/2020/ND-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;

Thực hiện Công văn số 1238/UBND-TT ngày 07/12/2021 của UBND 
huyện Nam Sách “V/v thực hiện kê khai TSTN và kê khai TSTN bổ sung năm 
2021”.

Để thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và kê khai 
tài sản, thu nhập bổ sung năm 2021 đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung theo quy 
định. UBND xã Hồng Phong đề nghị cán bộ, công chức xã thực hiện kê khai tài 
sản, kê khai tài sản, thu nhập bổ sung theo mẫu được đăng tải kèm theo công 
văn này trên trang thông tin điện tử xã: hongphong.namsach.haiduong.gov.vn 
mục “Văn bản mới” và gửi về UBND xã trước ngày 07/01/2022.

Vậy UBND xã Hồng Phong đề nghị cán bộ, công chức xã thực hiện kê 
khai tài sản thu nhập và kê khai tài sản thu nhập bổ sung năm 2021 theo quy 
định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.
Nơi nhận:
- Cán bộ, công chức xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Như Thư
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