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QUYẾT ĐỊNH 
 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính-Kế hoạch 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Ý YÊN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL  ngày 18/6/2020; 

 Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

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

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BTC  ngày 28/01/2022 của Bộ tài chính 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương 

thuộc UBND cấp tỉnh và UBND huyện; 

 Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06/05/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện; 

Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ - UBND ngày 25/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc giao số lượng lãnh đạo cấp phó các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện Ý Yên; 

Theo Báo cáo số 91/TP, ngày 22/8 /2022 của Phòng Tư pháp và  Báo cáo 

số 20/BC-NV ngày 16/9/2022 của Phòng Nội vụ về kết quả thẩm định đối với Dự 

thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Tài chính – Kế hoạch và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính -Kế hoạch tại 

Tờ trình số 82/TTr – TCKH  ngày 19/9/2022 về việc đề nghị ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính- Kế hoạch. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 



Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2022 và thay thế Quyết định 

số 3876/2021/QĐ - UBND ngày 17/05/2021 của UBND huyện về việc ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Sở kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tư pháp; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND;                        

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Như Điều 3; 
- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT.                                                               

            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

            CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Tuấn Song 
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