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Số:           /QĐ-STC Ninh Bình, ngày        tháng 10 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH    

Về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung, đưa ra khỏi quy hoạch  

chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương  

thuộc Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2021-2026 

 
 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH NINH BÌNH 
 

   

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND 

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

bộ, công chức và viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính Ninh Bình; 

Căn cứ Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 08/4/2022 của Tỉnh ủy Ninh Bình về 

việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; 

Căn cứ Kế hoạch số 1056/KH-STC ngày 28/4/2022 của Sở Tài chính về việc rà 

soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ 

nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ các Biên bản hội nghị: Tập thể lãnh đạo Sở (lần 1); Cán bộ chủ 

chốt; Tập thể lãnh đạo mở rộng và Tập thể lãnh đạo Sở (lần 2) ngày 

06/10/2022; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung, đưa ra khỏi quy hoạch 

chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc diện 

Lãnh đạo Sở Tài chính Ninh Bình quản lý, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: 

1. Nguồn đưa ra khỏi quy hoạch chức danh trưởng phòng, phó trưởng 

phòng và tương đương thuộc Sở, nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo danh sách 

Biểu số 01 đính kèm); 

2. Nguồn tiếp tục quy hoạch chức danh trưởng phòng, phó trưởng 

phòng và tương đương thuộc Sở, nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo danh sách 

Biểu số 02 đính kèm); 

3. Nguồn bổ sung quy hoạch chức danh trưởng phòng, phó trưởng 

phòng và tương đương thuộc Sở, nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo danh sách 

Biểu số 03 đính kèm). 
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Điều 2. Giao Văn phòng Sở căn cứ nguồn quy hoạch chức danh trưởng 

phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, nhiệm kỳ 2021-2026 

thực hiện công khai theo quy định; đồng thời, tham mưu kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu bổ nhiệm các chức danh theo quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng, 

đơn vị thuộc Sở và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Sở Nội vụ (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở ; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang Web STC; 

- Lưu: VT, TCCB.MT/02. 

        GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

        Hoàng Văn Kiên 
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