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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ
kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021
GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 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 Văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra
Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập;
Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban
nahan 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 Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn về thực hiện công tác 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 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 11/2020/QĐUBND ngày 02/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung điểm a
khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 3 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày
17/02/2016 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 Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách công chức, viên chức thuộc Sở Ngoại vụ có
nghĩa vụ kê khai minh bạch tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021, gồm 18 người
(Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm
2021 theo quy định tại 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; hoàn thành việc kê khai chậm nhất trước ngày
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28/3/2021 nộp về Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo và thực hiện công khai theo
quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ,
Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại và các ông, bà có tên tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra tỉnh;
- Cấp ủy Chi bộ;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Tuyết Mai

