UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 74 /TB-STC

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo
Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 10.8.2016 của UBND tỉnh
Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 30.12.2020 của UBND
tỉnh Bắc Ninh về quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Bắc Ninh;
Căn cứ Kết luận tại cuộc họp Đảng ủy-Lãnh đạo Sở Tài chính ngày
21.3.2022
Giám đốc Sở Tài chính phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Lãnh
đạo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, như sau:
1. Đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Giám đốc Sở:
Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ
Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; phụ trách chung và trực tiếp
lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau :
- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.
- Công tác cải cách hành chính.
- Công tác kế hoạch và điều hành ngân sách; Quản lý nhà nước về Tài chính đầu tư.
- Chủ trì họp thường kỳ, đột xuất của Lãnh đạo Sở, các hội nghị sơ kết, tổng
kết công tác Tài chính, ngân sách. Điều hành hoặc phân công các đồng chí Lãnh
đạo Sở thực hiện nhiệm vụ công tác của Sở Tài chính.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý ngân sách và phòng Tài chính đầu tư.
- Sinh hoạt cùng với phòng Quản lý ngân sách.
2. Đồng chí Nguyễn Đình Huấn, Phó Giám đốc Sở:
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực công
tác được phân công; phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
- Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về giá; công tác tư
vấn, dịch vụ quản lý tài chính & tài sản công; Thanh tra Tài chính và công tác ISO.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Giá; Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lý tài
chính & tài sản công; Thanh tra Sở và công tác tiếp dân.
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
- Sinh hoạt cùng với phòng Quản lý Giá.
3. Đồng chí Đỗ Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Sở:
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực công
tác được phân công; phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
- Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực quản lý nhà nước: Công tác quản lý
Công sản & Tài chính Doanh nghiệp; tài chính Hành chính sự nghiệp; công tác hành
chính quản trị của Sở; hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Công sản & Tài chính Doanh nghiệp; Văn
phòng Sở và phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
- Sinh hoạt cùng với phòng Quản lý Công sản & Tài chính Doanh nghiệp.
Việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh thực
hiện kể từ ngày ký.
Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh thông báo đến Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị
trong tỉnh, các đơn vị thuộc Sở, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố biết, để
thuận tiện tổ chức triển khai nhiệm vụ và liên hệ công tác./.
Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (b/c);
- Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố;
- Huyện uỷ, Thành uỷ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng TCKH các huyện, thành phố;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính;
- Lưu: VT, VP.

GIÁMSởĐỐC
Tài chính
Tỉnh Bắc Ninh
21-03-2022 15:53:07 +07:00

Nguyễn Kim Thoại
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