
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Mô, ngày         tháng         năm 2022 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức  

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

 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 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 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 24/11/2022 của UBND huyện Yên Mô 

về việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 trên địa bàn huyện Yên Mô; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai 

tài sản, thu nhập năm 2022 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.  
 

 Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của các cá nhân và công khai 

bản kê khai tài sản, thu nhập theo Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 24/11/2022 của 

UBND huyện Yên Mô. 

Gửi 02 bản kê khai tài sản, thu nhập về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước 

ngày 20/12/2022.  

  

 Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng 

phòng Nội vụ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan 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 Ninh Bình; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV; 

  TT_NV (80). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Đặng Thái Sơn 
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