
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số:       /STC-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 8  năm 2022 

V/v Dự thảo văn bản hướng dẫn của 

UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài 

chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; biên chế công chức Tài chính - 

Kế toán cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 889/UBND-THNC ngày 03/8/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành khẩn trương tham mưu 

UBND tỉnh hướng dẫn UBND cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Trong đó giao Sở 

Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh 

hướng dẫn UBND cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của 

Phòng Tài chính - Kế hoạch.  

Sở Tài chính dự thảo văn bản của UBND tỉnh hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố. 

Sau khi xin ý kiến tham gia góp ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn, Sở Tài chính đã tiếp thu hoàn chỉnh Dự thảo văn bản hướng dẫn 

của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; biên chế công 

chức Tài chính - Kế toán cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 (Có Dự thảo văn bản Hướng dẫn của UBND tỉnh gửi kèm theo). 

Sở Tài chính kính trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, xem xét cho ban 

hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Nội vụ; 

 - Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Các phòng, Thanh tra, Văn phòng; 

- Chánh Văn phòng; 

- Website Sở Tài chính; 

 - Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Toàn 
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