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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Mỹ Xuyên, ngày  24   tháng 12 năm  2021    

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mỹ Xuyên ban hành kèm 

theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2016  

của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ XUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

 Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 

12 năm 2015 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy 

ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 

12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế 

hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mỹ Xuyên.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mỹ 

Xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 

10  năm  2016 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên, cụ thể: 
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1. Bổ sung Điều 2 như sau: 

“1. Trình Ủy ban nhân dân huyện: 

Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng 

năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành 

chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy 

định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch có Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng và 

các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

“1. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch là Ủy viên Ủy ban nhân dân 

huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu, là người đứng đầu do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban 

nhân dân huyện theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân 

huyện. 

2. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số 

mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm 

vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được 

Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.  

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, đánh giá, khen 

thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức và thực hiện chế độ, chính sách khác 

đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

quyết định theo quy định”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau: 

“2. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu Tư về tổ chức, 

hoạt động của cơ quan mình; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan 

chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp giải quyết những vấn đề liên 

quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình”. 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Tài chính - 

Kế hoạch, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ Trưởng các Phòng, ban, ngành có liên 
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quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này.  

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./.  

      

Nơi nhận:             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Như Điều 2;                  CHỦ TỊCH  
- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Nội vụ; 

- Phòng kiểm tra VB (Sở Tư pháp); 

- TT. HU, TT.HĐND, TT. UBND; 

- Các Ban đảng Huyện ủy; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NC. 

                                                         Đặng Văn Phương 
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