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U'c( BAN BAU ci
THANH PHO THAI B!NH
S&45 /TB-UBBC

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM
Dc 1p Tir do Hinh phüc
-

-

TP. Thai BInh, ngày tháng 02 nám 2021

THÔNG BAO
V vic tip nhn hil so' ü'ng cii'
di bieu H9i dong nhan dan thanh pho Thai Binh nhiem ky 2021-2026
Can cir Lut Bu cir dai biu Quc hi và dti biu Hi dng nhân dan s
85/2015/QH13;
Cn ci'r Nghj quyêt so 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 cUa Quc hi v Ngày
bu cü dai biu Quc hi khóa XV và di biu Hi dng nhân dan các cp nhim k'
2021-2026; Nghj quyt s 41/NQ-HIDBCQG ngày 18/01/2021 cüa Hi dông bu cir
qu6c gia Huàng din mu h sa rng cü, mu phiu bAu ci'r, ni quy phông bô phiu và
các mu van ban trong cong tác bu cir di biu Qu& hi khóa XV Va di biu HQi
4ng nhãn dan các cp nhim kS' 202 1-2026;
Uy ban bAu cü thãnh ph thông báo tip nhn hc s rng cir di biu Hi dng
nhân dan thãnh ph Thai BIrth nhim k' 202 1-2026 nhu sau:
1. Tuôi ii'ng cfr, tiêu chun ciia ngtrô'i u'ng dr
Thirc hin theo quy djnh cüa Lut Bu cü dai biu Quc hi va dti biu Hi
dng nhãn dan s 85/2015/QH13, Lut T chüc chInh quyn dja phrang s
77/2015/QH13, Luat s 47/2019/QH14 si:ra di b sung mQt s diu cUa Lutt T chirc
Chmnh phii và Lut T chirc chInh quyn dja phucmg; Huóng dn s 36-HD/BTCTW
ngày 20/01/202 1 ciia Ban T chirc Trung ucing v cong tác nhân si.r dai biu Quc hi
khóa XV và di biu Hi dng nhân dan các cp nhim k5' 202 1-2026.
2.Hiso'ü'ngcfr.
2.1 Thànhphnh so:
Thixc hin theo quy. djnh tti Nghj quy& s 41/NQ-HDBCQG ngày 18/01/2021
cUa Hi dng bu cir quc gia, gm:
-

-

-

-

Don rng ci~ (mu S6 06/HDBC-HDND)

So yk 1 ljch cUa nguñ i'Tng Cu (mu s6 07/HDBC-HDND,)
Tiu s11 torn tt cüa nguñ rng ci.'r (mu sá 08/HDBC-HDND)
B

kê khai thu nhp cüa ngithi 1rng cü (mu s6 09/HDBC-HDND)

Bt H so iing ci'r cUa nguèd üng c1r có 03 ành chân dung màu, nên träng, c& 4cm
x 6cm (không k ành dan trên So yu 1 ljch và Tiu s1r torn tt). Anh chân dung cüa
ngui lrng cü là ãnh duçic chiip trong thñ gian 06 tháng tInh dn ngày np h so üng
Cu. Trong So yu l ljch, Tiu si tOrn tat, ãnh cUa ngui ung cir phài dixçic dan dung
vj trI quy djnh và duçic dóng du giáp lai cUa Co quan, t chirc, don vj noi ngu?ii iing
cir cOng tác hoac Uy ban nhân dan cap xä fbi flthY ü11g c1r CU trU.

2.2.Kêkhaihscy
Ngui irng cir thc hin vic kê khai các ni dung dy dU, chInh xáe theo hithng
dn trong các mu van ban thuc h so irng ct:r ban hành kern theo Nghj quyt s
41/NQ - HIDBCQG ngày 18/01/2021 cUa Hi dng b.0 cir Qu6c gia. Vic kê khai có
th thçrc hin bang cách vi& tay hotc dánh may nhixng phãi bão dam dung theo cac
mu van ban thuc h so i'rng do Hi dng b&u Cu quc gia ban hành. Nguài üng
cü k vào trng trang van bn cUa h SO üng cir.
2.3 S1ixcmghso
Nguài 1mg ci'r di biu Hi dng nhân dan thành ph Thai BInh np 01 b h so
i.'rng cü tai Van phàng Uy ban bu cü thành ph Thai Birth.
3. Bja dim, tho'i gian tip nhn h so' üng cfr.
3.1 Dja dim tip nhn:
Vn phông Uy ban bu cir thành ph (phèng Ni vi) - Trii sâ HDND và TJBND
thành ph Thai BInh, s 71 ph Trn Phü, thành ph Thai BInh, tinh Thai BInh; Din
thoi: 02273.833.396, 02273.833.396
3.2. Thyi gian tip nhn:
Trong gi?i hành chInh các ngày trong tun, bat du tcr ngày 22 tháng 02 näm
2021 và kt thüc vào h'ic 17 gi ngày 14 tháng 3 närn 2021. Thi'r Bay, ngày 13 tháng 3
näm 2021 và Chü nht, ngày 14 tháng 3 nm 2021, Van phông Uy ban bu ci:r thành
ph Thai Binh vain nhn h so üng ci:r.
Uy ban b.0
thành ph thông báo cong khai vic tip nhn M so irng ci'r dti
biu Hti dng nhãn dan thãnh ph Thai BInh nhim k' 2021-2026 d cá nhân, th chi'rc
bitt, thxc hin./,&&L
Noi nhân:
- TT Thành üy, HDND thành ph;
- Chu tch, cac PCT UBND thanh pho;
- Thãnh vien UBBC thành ph&
- Uy ban MTTQVN thành ph;
- Các PhOng, ban, ngành, doãn th thành ph;
- Cac to chuc, dan Vi Co liOn quan,
- Cong thông tin din tCr thành phô Thai B'mh;
- Dài TruyOn thanh - truyOn hInh TP (de thông báo);
-Luu:VPUBBC.
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Mciu só 06/HDBC - HDND

CQNG HOA xA HQI CIIU NGHIA VIET NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc
B€N I5NG ctY BAI BIEU HQI BONG NHAN DAN
NHIM KY 2021-2026

KInhg&i:UybanbAuci:r
1.Hç và ten thirng düng
2. Hç và ten khai sinh
Các bI danhltên gçi khác (nu có):
4. Giâi tInlr
3.Ngày, tháng, näm sinh
5. Quc tjch:
6. Noi däng k khai sinh:
7.Quequán:.
8.Nai däng k thixng trU:
Nth âhiên nay:
9. S CMNDI H chiuJThê cn cuOc Cong dan:
Ngày cp
Co quan cp
11. Tôngiáo
10.Dat
12.Trinh d:
- Giáo diic ph thông:
- Chuyên mOn, nghip vçi:
Hçc hàm
- Hoc vi
- L luân chInh trirn
- Ngoi ngtt
13.Ngh nghip hin nay:
14.Chi'rc vu:
- Chirc vi1 trong cci quail, t ch(rc, (1cm vj cOng tác:
- Chüc vi trong Dang, doãn th:
15.Nai Cong táC:
16.Dia clii lien he:
Si din thoai nhà riêng
Sê din thoi Ca quanlnai lam vic:
E-mail:
S din thoti di dng:
Cn Cur vão Diu 2, Diu 3, Diu 37 Cüa Lut bu cir dui biu QUéC hi vã di biu Hi dng
nhan dan va Dik 7 cUa Lust to ChurC chinh quyn dja phiicmg, tOi nhn thy mIrth có dU diu kin,
tiêu Chuãn üng CU di biu Hi dng nhãn dan. Vy tôi lam don nay d umg cU di biu Hi dng
nhiêm kS' 202 1-2026.
nhãn dan
, ngày ......tháng ......nám 2021
K ten
(Kj và ghi rö hQ ten)

Mãu s 07/HDBC -HDND

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hanh phüc
A'nh
4 cm x 6cm

SC% YEU LY LICH
CUA NGIXOI G CI DI BIEU HO!BONG NIIAN DAN
MIIM K%' 202 1-2026

1.HQ và ten thng dung:
2. Ho và ten khai sinh
Các bI danhltên gi khác (nu có):
4. Gith tInir
3.Ngày, tháng, näm sinlv
5. Quc tjch:
6. Noi däng k khai sinh
7. Que quán:
8.No'i dang k thu?mg trü:
Noi ihiên nay:
9. S CMND/ HO chiu!Thê can cixâc cong dan:
Co quan cp
Ngày cp
11. Tôngiáo
10.Dntc:
12.TrInh do hiên nay:
- Giáo dic ph thông:
- Chuyên mOn, nghip viii:
Hçc ham:
- Hoc vi:
- L luan chInh trj:
- Ngoi ngf:
13.Ngh nghip hin nay:
Tnrng hçip là can bO, cong chCrc, viên chi'rc, thi ghi rO:
Ma ngch
- Ngch:
H s6 lirong:
. Ngay hixng
- Bc lirong (nu cO)
- Phii cp chirc vi (nu có):
14.Chirc vi trong co quan, t chirc, don vj dang cOng tác:
15.Nai lam viêc:
16.Tnxng hçp là Dãng viên Dâng cong san Vit Nam, thi ghi rO:
Ngay vào Dàng
/
/
/........; S the dãng viên:
../
- Ngày chinh thCrc:
- Ch(rc vii trong Dãng:
- Ngay ra khOi Dãng (nu co)
L do ra khOi Dãng:
17.Tham gia lam thành viên cüa các t, chüc doàn th khác
- Ten t chirc doàn th
- Chrc vi trong trng t chüc doãn th:

18. Tlnhtrng siirc khoê:
18. Các hinh thi'rc khen thing nha nixóc dã duçc trao tng:

20. Các hinh thirc k' 1ut, xir 1 vi phim dA bj áp d%ing (Bang, chinh quyn, doãn th):

21. Là dti biu Quc hôi khoá (nu có):
22. Là di biu HOi dng nhãn dan (nu co)

.

nhim k5':

23. TOM TAT QUA TRINII CONG TAC
Thai gian

Tir thang
dn tháng

Cong vic, chcrc danh, chirc v, nai cong tác
(ChInh quyên, Dàng, doàn the)

näm
näm

QUAN HF GIA D!NH
thãng......näm
Sinh ngày

24. Hç và ten cha:
+ Que quan:
+Noj Ohiên nay:
+ Ng1i nghip, churc v1i:
+Ncyj1àmvjêc
+ Là thãnh viên cüa th chüc, t chirc chinh tn - xà hi (nu có):
tháng
Sinh ngày
25. H9 và ten m:
+ Quê quán:
+ Nci a hiên nay:
+ Ngh nghip, chrc viii:

. näm

+Ncyjlàmvjêc
+ Là thành viên cUa t chirc, t chi'rc chinh trj - x hi (nu có):
. thàng
Sinh ngày
26. HQ va ten vçi (chng):
+ Que quán:
+Ncyj vhin nay:
+ Ngh nghip, chirc vii:
+Nai1ãmviêc
+ Là thãnh viên cüa t chi'rc, t chirc cbmnh trj - xâ hi (nu có):
tháng
Sinh ngày
27. H va ten con thu nhr
+Ncyj âhin nay:
+ Ngh nghip, chiirc vi (nu có):
+ Nth lam vic/hçc tsp:
+ Là thành viên cüa t chuc, t chiirc chinh trj - xâ hi (nu có):
28. Con th hai (trô len): ke khai nhix con thu nhAt.

näm

Tôi xiii cam doan nhfrng n(3i dung nêu trên là d4y dü và (tang si' thit, nlu sai tôi xin
/,oàn bàn chju brad, nliim tru'ácpháp lu?it.
Xác nhn cüa co' quan,
to chfrc, do!n vj noi lam vic hoc
U ban nhân dan cp xa fbi cir trü

tháng
Ky ten
(J và ghi rô hQ ten)

, ngày

näm 2021

Mcu s 08/HDBC - HDND

Anh
4cm x6cm

TIEU SIX TOM TAT
CUA NGIXOI IXNG CI BjI BIEU HQI BONG NHAN DAN
NHIM KY 202 1-2026

1.Hç và ten thi.r?ing dung:
2. Ho và ten khai sinh:
Các bI danhltên gçi khac (nu có):
3. Ngày, tháng, nm sinfr
4. Gith tInfr
5. Quc tich:
6. Noi dàng k khai sinh:
7. Quê quán:
8.Noi dng k thixOng trü:
Noi ôhiên nay:
9. S CMND/ H chiu/Thê can cuàc cong dan:
Ngày cp
Co quan cp
11. Tôngiáo
10.DêintOc:
12.TrInh do hiên nay:
- Giáo diic ph thông:
- Chuyên môn, nghip vii:
- Hoc vi:
Hoc ham:
- L 1un chInh trj:
- Ngoi ngft:
13.Ngh nghip hin nay:
14.Chüc vii trong co quan, t chUc, don vj cOng tác:
15.Noi lam viêc:
16.Ngày vao Dãng
/
/
; S the dang viên
- Ngày chmnh thi'rc:
..1
/
- Chirc vii trong Dãng:
- Ngày ra khói Dàng (nu co)
L do ra khOi Dang:
17.Tham gia lam thãrih viên cüa các t chuc doàn th
- Ten t chi'rc doàn th
- Chuc Vtl trong trng t chüc doãn th:
18.Tinh trng si.'rc khoê:
19.Các hinh thirc khen thu6ng nhà nrn9c dã duçic trao tng:

20. Các hinh thuc k3 1ut, xir 1 vi phim dã bj áp diing (Dang, chinh quyn, doãn th):

21. Là dai biu Quc hôi khoá (nu có):
22. Là di biu Hi dng nh dan (nu co)

nhim kS':

TOM TAT QUA TRINH CONG TAC
Cong vic, chüc danh, chrc vçi, nai Cong tác
Th?n gian
Tir thãng
dn tháng

(ChInh quyên, Dâng, doàn the)

näm
näm

, ngày

tháng

nãm 2016

K ten
(Kj5 và ghi rO hQ ten)

Mëu sd 09/HDBC - HDND

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM
Bc 1p - Tur do - Hinh phüc
BAN KE KHAI TAI SAN, THU NHhP
CUA NGU'fl U'NG CU' BJ BIEU HQI BONG NHAN DAN
(Ngày

NHI]M K'c 2021- 2026
thang
nàm 2021)

I. THÔNG TIN CHUNG
1.Ngu&i kê khai tài san, thu nhp
- HQ và tên
Ngày tháng näm sinh'
- Chi'rc viJchirc danh cong tác'
- Co quanldcin vj cong tác'
-Noithrnmgtrü
- S can ci.xâc cong dan hoc CMND
- Ngay cp'
noi cAp
2. Vçi hoc chng cüa ngix?ñ kê khai tài san, thu nhp
- H9 và tên
Ngày tháng näm sinh'
- Ngh nghip
-Noi1àmviêc
- Noi thusô'ng trü
- S can crâc cOng dan hoc CMND
- Ngày cp
noi cap'
3. Con chua thành niên (con dê, con nuôi theo quy djnh cüa pháp 1ut)
3.1 Con thir nht:
- HQ va ten'
Ngày, tháng, näm sinh:
- Noi thixng tr
- S can ciiâc cong dan hoc CMND
ncii cp'
- Ngày cp'
3.2. Con thi'r hai (trâ len): Kê khai nhix con th nMt.
II. THÔNG TIN MO TA yE TAI sAr
1. Quyn sr ding thrc t di vâi dat:
1.1. Dtt&:
1.1.1. Thüa thr nht:
- Dja chi:
- Din tIch:
-Giátrj:
- Giy chüng nhn quyn sCr thing:
- Thông tin khác (nu có):
1.1.2. ThCra th 2 (trâ len): Ké khai tisang tr nhix thCra thir nht.
1.2. Các loai dt khác:
1.2.1. Thrathü nht:

- Loi dt

Dja chi:

- Dién tIch:
-Giátrj:
- Giy chi.ng nhn quyn sfr diing:
- Thông tin khác (nu có):
1.2.2. Thi'ra thr 2 (tr& len): Kê khai ti.rang tr nhu thfra thir nht.
2. Nba cong trInh xây thrng:
2.1.Nhà&:
2.1.1. Nhàthi'r nht:
- Dja chi:
- Loai nhà:
- Din tIch si'r dicing:
-Giátrj:
- Giy chüng nhn quyn si hüu:
- Thông tin khác (nu có):
2.1.2. Nhà thu 2 (trà len): Ke khai tuang tij nhix nhà thir nhAt.
2.2. Cong trinh xay dirng khác:
2.2.1. Cong trinh thir nht:
Dja chi:

- Ten cOng trInh

Cp cong trInh:

- Loai cong trInh
- Diên tIch:
-Giátrj:
- Giy chirng nhn quyn s& hth.i:
- Thông tin khác (nu có):

2.2.2. Cong trInh thtr 2 (tr len): Kê khai tuang tr nhu cong trInh thcr nht.
3. Tài san khác gn Iin vâi dt:
3.1. Cay lâu näm:
- Loai cây

S hrcing

Giá trj:

- Loai cây

S ltxcing

Giá tn:

3.2. Rrng san xut:
- Loi rirng

Din t1ch

Giá trj:

- Loai rt'ng

Din tick

Giá trj:

3.3. Vt kin true khác gn !in vâi dat:
- Ten goi

S lt.rcing

Giá tn:

- Ten gçi

S luqng

Giá trj:

4. yang, kim cuo'ng, bach kim và các kim loai qu, dá qu32 khác có tng giá trj tir 50 triu dng trY len.
5. Tin (tin Vit Nam, ngoai t) gm tin mat, tin cho vay, tin trã tnthc, tingui cá nhân, t chic
trong nuàc, to chuc niràe ngoài tai Vit Nam ma tong giá tn quy dOi ttr 50 tniu dông tr len.
6. C phiu, trái phiu, vn gOp, các loai giy t có giá khác ma tng giá trj t& 50 triu dng trâ len
(khai theo tirng loi):
6.1. C phiu:
- Ten c phiu

S !irc1ng

Giá tnj:

-

Ten c phiw

S hrcing

Giá tn:

6.2. Trái phiu:
-

-

Ten trái phiu
Ten trái phiu

S krçing
S krqng

Giá trj:
Giá trj:

6.3. Vn gop:
-

-

HInh thirc gop vn

Giá trj

HInh thirc gop vn

Giá trj

6.4. Các 1oü giy tô có giá khác:
-

-

Ten giy t cO giá:

Giá trj

Ten giy t có giá

Giá trj

7. Tài san khác ma mi tài san có giá frj tir 50 triu dng tth len, bao gôm:
7.1. Tài san theo quy djnh cüa pháp lust phai däng k si~ ding và thr?c cp giy dang k (tAu bay, tu
thüy, thuyén, may üi, may xüc, ô to, mO to, xe gn may...):
-

-

Ten tài saw

S dang k

Giá trj:

Ten tài saw

s dang k

Giá trj:

7.2. Tài san khác (d m ngh, d th& cüng, bàn gh& cay cành, tranh, ành, các Ioai tài san khác):
Ten tài saw
Näm bAt dAu s& hiu
Giá trj:

-

-

Ten tài saw

NAm bAt du s hu

Giá tn:

8. Tài san a niróc ngoài.
9. Tài khoàn a nix&c ngoài:
-

-

Ten chü tài khoãn:

,

so tài khoãn:

Ten ngân hang, chi nhánh ngân hang, t chüc nai ma tài khoãn:

Tôi xin cam doan nhüng n3i dung nêu trên là tthy dü và dáng sy thit, nlu sai tôi xin
hoàn bàn chju trdch nhim trwácphdp luut.
NGIRI KE KHAI TAI SAN

(K3, ghi rö ho ten)

Mciu sJ 10 /HDBC - HDND

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tii do - Hanh phüc

GIAY BIEN NHJN
A
V/v nQp ho sr u'ng cu di bieu H91 dong nhan dan
nhiêm k' 2021-2026
A

A

V

A

A'

A

A

Vão hi.....giar.... ngày.... tháng.... nAm 2021, Uy ban bu cr
.dä nhn H sor i'rng cir dti biu Hi dng nhân dan
nhim k' 202 1-2026 cüa ông/bà .....
Dja chi:
S din thoai lien h&
H sor gm cO:

STT

Ten tài lieu

1.

Born 1rng cir dti biu Hi dng nhân dan

2.

Soryu11jch

3

Tiu sü tOrn tat

4

Ban kê khai tài san, thu nhâp

5

Anh4cmx6cm

So
hrçrng

Ghi chñ

NGI NQP HO S€5

NGIRII NHiN HO S€

(Kjghi rö ho ten)

(Kj ghi rô hQ ten)

