
UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số           /QĐ-STC 

 

 

Ninh Bình, ngày       tháng 12 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 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH NINH BÌNH 
   

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng 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 Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Kế hoạch số 3091/KH-STC ngày 25/11/2022 của Sở Tài chính về 

việc thực hiện kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung, hàng 

năm của công chức, viên chức thuộc Sở Tài chính năm 2022; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Tài 

chính có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 là 85 người, gồm: 

- Kê khai tài sản, thu nhập hàng năm: 69 người; 

- Kê khai phục vụ tài sản, thu nhập công tác cán bộ: 14 người;  

- Kê khai tài sản, thu nhập lần đầu: 02 người. 

(Chi tiết theo danh sách đính kèm) 

Điều 2. Cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tại Điều 1 có 

trách nhiệm kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định tại Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và nội dung Kế hoạch số 

3091/KH-STC ngày 25/11/2022 của Sở Tài chính. 

Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, công 

khai Bản kê khai tài sản, thu nhập và tổng hợp báo cáo theo quy định. 



2 

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng, đơn vị 

thuộc Sở và các ông (bà) có tên theo danh sách đính kèm tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo STC; 

- Thanh tra tỉnh (để bc); 

- Trang Web STC; 

- Lưu: VT. MT/02. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Văn Kiên 
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