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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  

thị xã Ngã Năm  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM 

 

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 

Luật 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 20214 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 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 

12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ trưởng 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; 

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

12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính trực 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; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ngã Năm. 

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 thị xã Ngã 

Năm ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 

5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm. 



 Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 3 như sau: 

“1. Phòng Tài chính - Kế hoạch có Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng 

phòng và các công chức chuyên môn nghiệp vụ. 

a) Trưởng phòng là Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã do Hội đồng nhân 

dân thị xã bầu, là người đứng đầu cơ quan chuyên môn do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thị xã bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch 

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

xã. 

b) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng Phòng phụ trách và theo dõi 

một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng và trước pháp luật 

về các nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công. Trong số các lãnh đạo Phòng 

(Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng) phải có 01 người được phân công 

phụ trách về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng Phòng và Phó Trưởng phòng do 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp 

vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc điều 

động, luân chuyển, cho từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và 

thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng Phòng và Phó Trưởng 

Phòng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của địa 

phương.” 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp thị 

xã Ngã Năm, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2021./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Sở Tư pháp; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND Thị xã; 

- TT. UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Công thông tin điện tử thị xã; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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