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UY hAN NHAN DAN
THANH PRO BA NANG

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc1p-Tiydo-Hinh phüc

S& 9OA /QD-UBND

Dà Nng, ngàyO'l tháng Ii nám 2022

QUYET D!NH
Ye vic quy djnh chfrc Hang, nhim vi1, quyên hn
và co' câu to chfrc cüa S& Tài chInh thành ph Ba Näng
UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can c'Lut To' chi'c chInh quyn djaphitong ngày 19 thông 6 nárn 2015;
Can ct' Lut tha dO'i, bO' sung rnt sO' diu cia Luqt TO' chic CiiInh phü và
Lut TO chic c/'zInh quyên dja phwong ngày 22 thông 11 nám 2019,
Gãn ct Nghj d,inh sO' 24/2014/ND-CT ngày 04 tháng 4 nám 2014 cia C'hInh
phz. quy djnh to chtc ca'c cc' quan chuyên mOn thuc Uy ban nhán dan tinh, thânh
phO trc thuc Trung uvng;
Can ct'Nghj djnh sO' 107/2020/ND-CT ngày 14 tháng 9 nám 2020 cia C'hI
phi tha dOi, hO sung mnç3t sO diêu cia Nghj djnli sO 24/2014/ND-CP ngày
thông 4 náin 2014 cz.a ChInh phñ quy dfnh tO chic các cc' quan chuyên mOn thu
Uy ban nhán dan tinh, thành phO tritc thu3c Trung zong,
Can ci' Thông tu sO' 04/2022/TT-BTC ngày 28 thông 01 nám 2022 cza B
trw&ng Bç5 Tài chinh hung dan chtc nàng, nhiêm vu, quyên hgn cza cc' quan tài
chmnh df a phwo'ng thuç5c Uy ban nhdn dan cap tinh và Uy ban nhán dan cop
huyn,
Theo de nghj cia GiOm dO'c S& Tài chInh tgi TO' trInh sO' 14/TTr-STC ngày 09
tháng 3 nOm 2022 và thOrn djnh cza SO' Ni v tqi TO' trInh so 6°j/TTr-SNV ngày
A thông 3 náin 2022.
QTJYET D4NH:
Diu 1. Quy dnh chui'c nãng, nhim vii, quyn hin và co' cu to chfrc cüa
S& Tãi chInh thành ph Ba Nang
1. VI tn vâ chirc nàng
S Tài chinh lâ co quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan thãnh pM, thixc
hin chüc nAng tham mu'u, giüp Uy ban nhân dan thành phô quân 1 nhà nurc ye
tài chInh; ngân sách nhà nu'oc; nçi chInh quyên dja phuung, phi, 1 phi và thu khác
c1a ngân sách nhâ nuó'c; tâi san công; các qu tài chInh nhà nuóc ngoâi ngân sách;
dâu tu tài chmnh; tài chInh doanh nghip; kê toán; kiêm toán dc 1.p; lTnh vlrc giá và
các hot dng djch vii tài chInh tai da phixo'ng theo quy djnh cüa pháp 1ut.
S& Tài chInh có tix each pháp nhân, Co con du và tài khoãn riêng theo quy
djnh cüa pháp 1ut; chap hãnh chi do, quán 1' ye to ehire, biên chê và cong tác
caa Uy ban ithân dan thành phô theo thâm quyên; dông thi chap hânli chi do,
huthig dan, kiém tra, tharth tra ye chuyên môn, nghip vi cüa B Tài chinh.
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2. Nhim viii, quyn han
S& Tài chmnh thçrc hin các nhim vi, quyn hn ducic quy djnh tai Diu 2
Thông tix sO 04/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 01 nàm 2022 cüa B truâng B Tài
chinh hixó'ng dan chirc näng, nhim vy, quyên hn cüa co quan tài chInh da
phuong thuc Uy ban nhân dan cap tinh và Uy ban nliân dan cap huyn.
3. Co cu t chrc và biên ch
a) Si Tài chinh có Giám déc và các Phó Giám d&. S hrçrng Phó Giám doe
thirc hin theo quy djnh cüa Uy ban nhân dan thàrih phO ye so hrçrng cap phó cüa
ngi.thi dirng dâu CáC cci quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan thành phO Dà
Nng.
- Giám dc Sâ là nguài dirng du S& Tài chInh, chju trách nhim tru&c
UBND thành phO, Chü tch UBNID thành phO và truâc pháp 1ut ye thrc hin
chi.'rc nàng, nhim vi, quyên han ecia S& Tài chInh; thirc hin nhim v1, quyên han
cia üy vién Uy ban nhan dan thành phO theo Quy che lam vic và phân cOng cüa
Uy ban nhân dan thành phO.
- Phó Giám dc Sâ Tâi chInh là ngthi giip Giám dc Si phi trách, chi
mt so mt cong tác c1ia Cu quan do Giám dôc Si phân cOng; chju trách nhi\ .\\
tnioc Giam doe So va truoc phap luât ye nhiêm vu throc phân công, khi Giam
SO yang mat, rnt Phó Giám doe Sâ ducc Giám doe S üy quyên diêu hành
hot dng cüa Sâ.
b) Co cu th chirc
- Các phông chuyên môn, bQ phn nghip vçi thuc Sâ:
+ Van phông S&;
+ThanhtraS&;
+ Phông Quán 1 ngân sách;
+ Phôiig Tài chInh hành chInh sr nghip;
+ Phông Tài chInh du tu;
+ Phông Tài chInh doanh nghip;
+ Phông Quãn 1 giá và cong san.
c) Biên ch cong chirc
Can cü vào kh& hrcing Cong vic, tInh cht, dac dim chüc nng, nhim V11,
hot dng s1r nghip va vj trI vic lam, Giám doe Tài chInh trInh Uy ban nhân dan.
thành phô quyêt dinh biên chê cong chirc cüa Si theo kê hoch biên chê hang nàm.
Vic phân b biên ch giQa các phông chuyên mOn do Giám dc S& Tài
chinh quyêt dnh trên co SY nhim vi, khôi lucmg cOng vic theo quy djnh ti
Nghj djnh sO 10712020/ND-CP ngày 14 tháng 9 nàm 2020 cüa ChInh phU si.'ra dôi,
bô sung môt so diéu cüa Nghj djnh so 24/2014/ND-CP ngày 04 tháng 4 näm 2014
ci'la Chinh phü quy dnh to chüc Co quan chuyên mOn thuc UBND cap tinh.
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Vic b tn cong tác di vói cong chirc cüa S& Tài chinh can ctr vào vi trI
vic lam, tiêu chuân chirc danh cong chüc, viên chtirc, theo phâm chat, nàng 1rc,
s trung, dam bâo dirng quy dinh cüa pháp 1ut.
Diêu 2. Giao trách nhim
Giao Giárn dc S& Tài chInh can cir chirc näng, nhim vii và quyn h.n cüa
Sâ Tài chInh dê quy djnh chrc näng, nhim vii, quyên hanva Co câu to chiirc cüa
các phông chuyên mOn, nghip vii thuc S theo nguyen the bao quát day dü các
linh vçrc cong tác, phü hgp vi tInh chat, dc diem và khôi lugng cOng vic thçrc
tê cüa co quan, bâo dam don giân ye thu ti1c hânh chInh và thun tin trong vic
giài quyêt cong vic cia tO chic và Cong dan; báo cáo UBND thãnh phô (thông
qua Sâ Ni V11) theo quy djnh.
Diêu 3. Hiu 1ic thi hành
Quy& djnh nay có hiu 1xc thi hành k t11 ngày k và thay th Quy& djnh s
3122/QD-UBND ngày 19 tháng 5 näm 2016 cüa Uy ban nhân dan thành phô quy
djnh chüc nãng, nhim vi.i, quyên hn và co câu to chrc cüa Sâ Tài chInh thành
phô DàNàng.
Diêu 4. To chti'c thiyc hin
Chánh Van phông Uy ban nhân dan thành ph; Giám dc các Si: Tài chInh,
Ni vçi và thu trix&ng các co quan, don vi có lien quan chju trách nhim thi hnh
Quyêt dnh nay.!.
Noi iii, in:
- Nhu Diu 4;
- B Tài chInh;
- Thuxng tnrc HDND thành pho;
- UBND các qu.n, huyn;
- Cng thông tin din tr thành phô;
- Luu: VT, SNY.
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