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Số:   461   /QĐ-SNV  Lạng Sơn, ngày  31    tháng 10 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức  
có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về 
minh bạch tài sản, thu nhập; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra 
Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; 

Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 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 Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện văn bản số 413/TTr-PCTN ngày 20/10/2016 của Thanh tra 
tỉnh về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ có 
nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016, gồm 50 người (theo danh sách 
đính kèm). 

Điều 2. Công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 
2016, hoàn thành kê khai chậm nhất ngày 15/11/2016 nộp về Văn phòng Sở 
tổng hợp. 

Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp, công khai bản kê khai 
tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn và tương 
đương thuộc Sở, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Chi cục Trưởng Chi cục 
Văn thư - Lưu trữ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
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