
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:               /QĐ-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày             tháng 11 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức  

có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 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;  

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 939/UBND-THNC ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập theo Quyết định số 56-

QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách công chức, viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và 

PTNT có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, gồm 264 người. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 

thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo thời gian, đúng quy định hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (t/h); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Các Phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc;  

- Lưu: VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lý Việt Hưng 
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