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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ 

kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 
 

GIÁM ĐỐC QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH YÊN BÁI 

 

 Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng ngày 20/11/2018; 

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 nghĩa vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị;  

Thực hiện Công văn số 2393/SNN-TTr, ngày 15/11/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập 

năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính -Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai minh bạch tài sản 

thu nhập năm 2022 (chi tiết có danh sách kèm theo). 

  Điều 2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung 

thực về tài sản, thu nhập 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 nghĩa vụ quyền 

hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, yêu cầu 

người có nghĩa vụ kê khai tài sản hoàn thành và nộp bản kê khai tài sản năm 

2022 về phòng Hành chính tổng hợp để kiểm tra và lưu trữ theo quy định. 

Điều 3. Viên chức có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định 

thi hành; Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, cán bộ tổ chức, hành chính thực 

hiện quy trình kiểm soát bản kê khai tài sản thu nhập và niêm yết công khai theo 

quy định./. 

Nơi nhận: 

- Sở NNPTNT (b/c); 

- Thanh tra Sở (b/c);  

- Như Điều 1 (TH); 

- Lưu VT, TC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

Tô Xuân Quý 



2 

 

 

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

(Ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-QBVPTR ngày 08 /12/2022 của Quỹ Bảo 

vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái) 
 

TT Họ và tên 
Chức vụ (hoặc 

chức danh)  
Đơn vị công tác 

Bản kê khai tài sản thu 

nhập 

Ghi 

chú 

 Lần 

đầu 

Hằng 

năm 

Bổ 

sung 

Phục 

vụ 

công 

tác 

cán 

bộ 

1 Tô Xuân Quý Giám đốc 
Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng 

 

X 

 

X  

2 Nguyễn Tiến Thành Phó Giám đốc 
Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng 

 

X 

 

  

3 Nguyễn Công Thành Phó Giám đốc 
Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng 

 

X 

 

  

4 Phạm Văn Dũng 

Trưởng phòng Kỹ 

thuật tuyên truyền 

và  Giám sát đánh 

giá 

Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng 

 

X 

 

X  

5 Trần Ngọc Sơn 

Phó Trưởng 

phòng Kỹ thuật 

tuyên truyền và  

Giám sát đánh giá 

Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng 

 

X 

 

  

6 Bùi Trung Kiên 

Phó trưởng phòng 

Hành chính-Tổng 

hợp 

Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng 

 

X 

 

  

7 Đỗ Đức Đăng 

Phó trưởng phòng 

Hành chính-Tổng 

hợp 

Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng 

 

X 

 

  

8 Hoàng Thị Nga Phụ trách kế toán 
Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng 
 X 

 

  

Tổng cộng   
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