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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 Nam Định, ngày        tháng 6 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ lãnh đạo trong  

Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định 

Căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài chính; Quyết định 4/2021/QĐ-UBND ngày 03/03/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định, 

ban hành kèm theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Thông báo số 18/TB-STC ngày 03/2/2021 của Sở Tài chính tỉnh 

Nam Định về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo trong Ban Giám đốc Sở Tài chính 

tỉnh Nam Định. 

Để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; 

sau khi thống nhất trong tập thể Ban Giám đốc; Sở Tài chính tỉnh Nam Định điều 

chỉnh một số nội dung trong phân công nhiệm vụ lãnh đạo trong Ban Giám đốc  

như sau: 

1. Ông Phạm Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở 

- Phụ trách công tác cải cách hành chính; công tác duy trì, áp dụng và cải 

tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

công tác chuyển đổi số theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06). 

- Tiếp tục phụ trách các nội dung được phân công tại Thông báo số 18/TB-

STC ngày 03/2/2021. 



2. Bà Phạm Vân Anh – Phó Giám đốc Sở 

- Ký (thay Giám đốc Sở) các Quyết định phương án xử lý tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết 57/2020/NQ-

HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh Nam Định. 

- Tiếp tục phụ trách các nội dung được phân công tại Thông báo số 18/TB-

STC ngày 03/2/2021. 

Sở Tài chính trân trọng thông báo để các Sở, ban, ngành, Ban Đảng, đoàn 

thể; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị biết và liên hệ công tác./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND;   (để b/c) 
- UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành, Ban Đảng, 

đoàn thể;  

- Phòng TCKH các huyện, thành 

phố; 

- Website Sở Tài chính;  

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thành Trung 
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