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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 định kỳ năm 2012 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ  về 
minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 
của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-
CP; 

Căn cứ Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu 
nhập theo quy định tại khoản 11 điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 
09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; 

Căn cứ Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 cuả Thanh 
tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-
CP về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 
22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại 
Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP; 

Căn cứ văn bản số 93/BCĐ ngày 15/10/2012 của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống tham nhũng tỉnh Lạng Sơn; 

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 định kỳ năm 2012, gồm 42 người (theo 
danh sách cụ thể đính kèm), trong đó: 

1. Kê khai lần đầu:   09; 

2. Kê khai bổ sung:   33. 

Điều 2. Công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập định 
kỳ năm 2012 hoàn thành kê khai chậm nhất ngày 15/12/2012 gửi Văn phòng 
sở tổng hợp. 

Điều 3. 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. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng  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./. 

 GIÁM ĐỐC 
N¬i nhËn:   
- Như điều 4; 
- UBND tỉnh; 
- Thanh tra tỉnh; 
- VP BCĐ PCTN; 
- Ban TCTU; 
- LĐ sở; 
- Website; 
- Lưu: VT. 
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  Hứa Hải Quỳnh 
 


