
BQ TA! CH!NH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hinb phüc 

S: 04/2022/TT-BTC Ha Nói, ngày 28 tháng 01 nám 2022 

THÔNG TIY 

sci TM CHINH  Tg" chCrc nãng, nhim VI, quyn hin cüa co' quan tài chInh dla 
A'  s6 ihu'&ñg  thüc Uy ban nhân dan cp flnh và Uy ban nhân dan cap huyn 

DEN  Yl
2J 

Ngáy:
23 L an cj Nghj d/nh sO 87/2017/ND-cP ngày 26 tháng 7 nám 2017 cia 

Chuyôi: chIi'th.pht. quy d/nh chic näng, nhiêm vy, quyên hgn và cci câu tO chic cia B3 
Sô'và k hiêu  I?ài.chin.h,  

C'àn ct Ngh dlnh  so' 24/2014/ND-CP ngày 04 ngày 4 tháng 2014 cia 
Chmnh phz quy djnh sO cht'c các co' quan chuyên mOn 1huç5c Uj ban nhán dan 
tinh, thành phO truv thuóc Trung uong và Nghf dlnh  sO 107/2020/ND-CP ngày 
14 tháng 9 nám 2020 cza ChInh phi tha dOi, bó sung mç5t sO diéu cza Ngh/ djnh 
so 24/2014/ND-CR ngày 04 tháng 4 nám 2014 cza ChInhphà, 

Can c& Nghj d/nh so' 37/2014/ND-CR ngày 05 ngày 5 näm 2014 cüa 
ChInh phü quy dinh tO cht'c các cci quan chuyên mOn thuç3c U ban nhán dan 
huyên, qudn, thi xã, thành phO thu5c tmnh vO Ngh/ djnh so 108/2020/ND-CR 
ngOy 14 tháng 9 nàm 2020 cia C7iInh phz sz'a dói, bO sung mt sO diéu cza 
Nghi dinh sO 37/2014/ND-CR ngày 05 ngày 5 nàm 2014 cta ChInhphz 

Can c& Ngh/ d/nh sO' 120/2020/ND-CP ngày 07 tháng 10 nám 2020 cia 
ChInh phii quy djnh ye thành lap, to chi'c lgi, giái the don v/ sy' nghip cOng ip; 

Theo d nghf cia Vy tru'O'ng Vy To chi'c cOn hc3; 

Bç5 trut'ng Bó Tài chInh ban hành Thông tu' hzthng dan cht'c náng, nhiêm 
vu, quyên hgn cüa So' Tài chInh ihuç5c Uy ban nhán dOn tinh, ihOnh phO try'c 
thuç5c Trung ucrng (gQi chung là cOp tinh,), PhOng Tài chInh - Kê hogch thuc Uy 
ban nhOn dOn huyn, qugn, thi xd, thOnh phó thuôc tinh, thành phO thuc thành 
phO try'c thu5c Trung ucIng (gQi chung là cOp huyn,), chi cyc và các dc,n vi su' 
nghip thu5c So' Tài chInh. 

Chirong I 

SO TA! CHINH 

Diu 1. Vj trI và chfrc nãng 

1. Sâ Tài chInh là cc quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan cp tinh, 
thirc hin chirc näng tham muu, giüp Uy ban nhân dan cap tinh quàn l nhà nu9c 
ye tài chinh; ngân sách nba nu'Oc; np' chInh quyCn dja phuang, phi, 1 phi và thu 
khác eCia ngân sách nhà nithc; tài san công; các qu tài chInhnhà nu'óc ngoài 
ngân sách; dâu us tài chInh; tài chInh doanh nghip; ké toán; kiêm toán dc l.p; 
linh vu'c giá và cac hoat dng dch v1i tài chInh ti dja phucing theo quy djnh cüa 
pháp lut. 
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2. S& Tài chInh Co tix cách pháp nhãn, có con d.0 và tài khoãn riêng; chip 
hành chi dao, quãn 1' ye to chirc, biên ché và cong tác cüaU' ban nhân dan cap 
tinh theo thãm quyên; dông thai chap hành chi dao, huâng dan, kiêm tra, thanh tra, 
ye chuyên môn, nghip vv cüa B Tài chInh. 

Diêu 2. Nhim vu và quyn hn 

1. TrInh U ban nhân dan cap tinh: 

a) Dr tháo quy& djnh cüa üy ban nhAn dan cp tinh lien quan dn các 
linh vrc thuc phm vi quân 1 cüa Sà Tài chInh và các van bàn khác theo phân 
cong cüa Uy ban nhân dan cap tinh: 

h) Dir thão k hoach phát trin, chucing trInh, bin pháp to chirc thrc hin 
các nhim vu ye lTnh vuc tài chInh - ngân sách, các nhim v câi cách hành 
chInh nhà ni.ric thuôc linh vrc quãn 1 nhà nuc cüa Sâ theo quy djnh cüa pháp 
lut; 

c) Dr thão quyt djnh vic phân c.p, üy quyn nhim vii quàn 1 nhà 
nuOc ye linh virc tâi chInh - ngân sách cho Sâ Tài chInh và U' ban nhân dan cap 
huyn; 

d) Dii thào quyt djnh thành l.p, t chirc 1i, giãi th các dan vl si.r nghip 
cong 1p thuc S& theo quy djnh cüa pháp Iut; 

d) Dr thào quy&t djnh quy djnh cii th chirc näng, nhim vi, quyên han  và 

ca câu to chirc cüa So; 

e) Du tháo quy&t djnh thirc hin xã hçi hóa các boat  dng cung ng djch 
vii s1r nghip cong theo ngành, linh vrc thuc thârn quyên cüa Uy ban nhân dan 
cap tInh và theo phân cap cüa co quan nhà rnxOc cap trên (nêu có); 

2. TrInh Chü tjch U ban nhân dan c.p tinh dii thâo các van bàn thuôc 
thâm quyên ban hành cüa Chü tjch U' ban nhãn dan cap tinh theo phân cong v 
linh vrc quãn 1 nba nuOc ci1a SO. 

3. T chirc thirc hin các van bàn quy pham pháp h4t,  quy  hoach,  k 
hoach, de an, dix an, chixang trInh dâ dugc cap cO thâm quyên quyêt djnh, phê 
duyt; thông tin, tuyên truyên, huOng dan, kiêrn tra, theo dOi thi hành pháp 1ut 
ye lTnh virc thuc pham vi quán l nhà nixOc duc giao. 

4. Vê quân l ngân sách nba nuc 

a) Xây drng, tng hcip, lap, trInh Uy ban nhân dan cAp tinh dê trinh cAp có 
thâm quyCn kê hoach  tài chmnh 05 nAm dla phtrang, ké hoach tài chInh - ngân 
sách nhà nu'Oc 03 nàm; dir toán thu ngân sách nba nixOc trên dja bàn, dir toán 
thu, chi ngân sách dja phuang và phuang an phân bô ngân sách cap tinh hang 
näm; dieu chinh ke hoach tài chInh 05 näm dja phuang, kê hoach tài chInh - 
ngân sách nhà nuOc 03 nAm, dir toán ngân sách dja phuang và phuong an phân 
bô ngân sách cAp tinh trong tnuOng hp'p can thiêt; 

b) Xay dirng, trInh Uy ban nhân dan cAp tinh d trInh ca quan có thAm 
quyên quyt djnh phuang an bO sung dir toán so tang thu cüa ngân sách dja 
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phixang, phirong an phân b, sir ding s tang thu và tiêt kim chi cüa ngân sách 
dia phwng và phu'o'ng an diéu chinh dix toán ngân sách dja phuong theo quy 
djnh; 

c) Xây dijng, trInh Uy ban nhân dan cp tinh d trInh cp có thm quyn 
quy dnh phân cap nguôn thu, nhiêm vi chi, t' 1 phân tram (%) phân chia giüa 
các cap ngân sách dja phtro'ng dôi v6i các khoán thu phân chia và mirc b sung 
tir ngân sách cap trn cho ngân sách cap duôi theo quy dnh cüa Lut Ngân sách 
nba nwc; 

d) TrInh Uy ban nhân dan cp tinh d trInh cp có thm quyn quyt djnh 
s1r ding dix phông ngân sách cap tinh, sr ding qu dir trtr tãi chInh cüa dja 
phuang và các nguôn dir trtr tài chmnh khác theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

d) Chü trI, phM hçxp vi các cci quan có lien quan trong vic xây drng, 
trInh Uy ban nhân dan cap tinh dé trInh cap có thâm quyên quy djnh các djnh 
müc phãn bô va các ché do, tiêu chuãn, djnh müc chi ngân sách cüa dja phixang 
theo quy djnh cüa pháp 1ut ye ngân sách nhà nuâc; 

e) Tham mu'u, t chirc thuc hin ngân sách dja phucrng, diu hành ngân 
sách dja phucing theo thâm quyên; theo dOi, don dôc vic to chirc thirc hién dir 
toán ngân sách cap tinh và cap dithi; 

g) Kim tra viêc phân bc dir toán ngân sách duçic giao; hixng dn vic 
quán l, diêu hành ngân sách; chi do, kiêm tra viêc thirc hin nhim vit thu, chi 
ngân sách cüa các ca quan, dan vj cüng cap và ngân sách cüa cap duâi; 

h) Hthng dn vic hach  toán, quyt toán ngân sach dja phuang và djnh k' 
báo cáo viêc thuc hiên dix toán thu, chi ngân sách và to chrc thiic hin ché d 
cong khai tài chInh ngân sách cüa nhà nuâc theo quy djnh cüa pháp lut; 

i) Tng hçip, 1p quyt toán ngân sách dja phuung trInh U' ban nhân dAn 
cap tinh dê trInh cap có thâm quyên quyêt toán ngân sách dja phuang theo quy 
djnh cüa Lut NgAn sách nhà nuOc; 

k) TrInh Uy ban nhân dAn c.p tinh quyt djnh chi 1mg truóc, thu hi các 
khoân chi 1rng trithc cüa ngAn sách cap tinh theo quy djnh cüa Lut Ngân sách 
nhà nuóc và các van bàn huàng dan thçrc hin; 

I) Phi hcip vi Kho bc Nhà nixOc cp tinh 1p báo cáo tài chInh theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

5. V quán 1 vn du tu phát trin 

a) Phi hç'p vói Sà K hoach va Du tix, các co quan có lien quan d tharn 
mini U ban nhAn dan cap tinh ye: chiên 1uc thu hut, huy dng, s1r ding von 
d tu ngn hn, dài ban  trong và ngoài nuOc; thâm djnh ye các de an, quy 
hoach, chü truang du tu, các dir an dâu tu; xAy dirngcác chInh sách, bin pháp 
diu pMi vâ nAng cao hiu qua scr diing nguOn von ho trçY phát triên chInh thü'c 
(ODA) trên dja bàn. Giüp U' ban nhân dAn cAp tinh quãn l nhà nithc ye tài 
chInh dOi v&i các chuang trInh, dir an ODA trCn da bàn; 
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b) Phi hqp vâi S& K hoch và Dau t'ix và các Ca quan lien quan: xây 
dirng phuo'ng an phân bô kê hoch dau tu cong trung han, hang näm tr nguôn 
von ngân sách nhà nuc Va các nguOn vOn hgp pháp khác theo quy djnh; thâm 
djnh nguôn vOn vâ khã näng can dôi von dôi vâi chuo'ng trInh, dii an sir diing 
vOn dâu tu cOng; diu chinh, diu hôa ké hoch vOn dâu tu cong dôi vi các dir 
an dâu tu' do dja phu'cing quán l'; tham muu Uy ban nhân dan cap tinh trong vic 
phân bô các nguOn vn du tu' cOng ci1a ngân sách tinh, bao gOm nguOn bô sung 
cUa ngân sách trung u'ang va nguOn can dôi ngân sách cap tinh tiir nguOn ngân 

sách tinh vay lai 

c) Thirc hin kim tra vic phAn b d1r toán ngân sách nhà nu&c chi du tu' 
cong cüa cac don vj du toán cap I; nhp và phê duyt dir toán trên h thông 
Tabmis theo quy dlnh cüa B Tài chInh; 

d) Tham gia vOi S& K hoch và Du tu' Va các cci quan lien quan v ni 

dung tài chInh, các chInh sách uu dãi tài chInh dôi vói các dr an; 

d) Kiêm tra tInh hInh thyc hiçn phân b& quàn l', sir dyng, thanh toán, 
quyêt toán vOn dau tu'thuc ngân sách dja phuong cüa chü dâu tu và ca quan tài 
chInh huyn, xã và von t1r các nguOn thu hçip pháp khác cüa dan vj sr nghip; 
tInh hInh kiêm soát, thanh toán vOn dâu tu cüa Kho bac Nhà nithc a tinh, huyn; 

e) Chü trI t chüc thm tra quyt toán v6n du tu dr an hoãn thành trinh 
nguôi có thâm quyên quyêt djnh dâu tu phe duyt dOivOi các di an sü dung vn 
dâu tu cOng thuc ngân sách do Uy ban nhân dan cap tinh quãn 1 (tth tru&ng 
hcip Chü tjch Uy ban nhân dan cap tinh có quy djnh khac). 

g) Trinh Uy ban nhân dan cp tinh quy djnh trInh tçr, thi hn lip, gui, xét 
duyt, thâm djnh và ra thông báo thâm djnh báo cáo quyêt toán vOn dâu tu cong 
nguôn ngân sách nhà nuâc; tong hgp, báo cáo quyêt toán von dâu tu' cong ngun 
ngân sách nhà nuac theo näm ngân sách do dja phuong quãn 1' theo quy djnh. 

h) Phi hqp vai S& K hoach và Du tu' tong hçxp, phân tIch, báo cáo tInh 
hInh huy dng và sr ditng vOn dâu tu, dánh giá hiu qua quán 1', sü diing vn 

dâu tix; 

i) PhM hçip vâi Kho bac  Nhà nuac cp tinh theo dôi và don dc các chü 

dâu tu, don vj quân l dr an thu hôi so vOn d thanh,toán thüa khi dir an hoàn 

thành dugc phê duyêt quyêt toán có sO von duqc quyêt toán thâp han so von dâ 

thanh toán cho du an va dOn dOe thu hôi các khoán tam  11ng vOn dâu tu xây dirng 

co bàn qua han chua thu hôi. 

6. V quãn 1 tài chInh di vôi dAt dai 

a) Là ca quan thung trrc Hi dng thm djnh bang giá dat, Hi dng 
thãm dinh giá dAt cii the, thuc hin và chju trách nhim ye các nhim vy theo 
quy djnh cüa Lut dat dai hin hành; 

b) Chü tn xây dirng vâ trmnh Uy ban nhân dan cAp tInh ban hành ht s 
diCu chinh giá dat dê tInh thu tiên sü' dyng dat, thu tiên thuê dat, xác dnh giá 
kh&i diem dê dâu giá quyên sü dyng dat; muc t l phân tram (%) c the dé xac 

lyn
th

-2
4/

02
/2

02
2 

15
:1

0:
11

-ly
nt

h-
lyn

th
-ly

nt
h



5 

dlnh dan giá thuê dat d tInh thu tin thuê dAt, xác djnh giá khii dim d dAu giá 
quyên sr dung dat trã tiên thuê dat hang näm; 

c) Chü tn báo cáo Uy ban nhân dan c.p tinh quyt djnh tang h s diu 
chinh giá dat dé xác djnh giá khôi diem de dâu giá quyn si'r ding dat trong 
trung hap thira dat hoc khu dat dâu giá thuc do thj, dâu môi giao thong, khu 
dan cix tp trung có lçii the, khã nàng sinh 1ci; 

d) Chü trl xac dinh và trInh Uy ban nhân dan cap tmnh quy djnh mic t 1 
phan tram (%) dê tInh thu tiên thuC dat dôi vi dat xây dçmg cong trInh ngm, 
dat có mt nixcc, mt nu'Oc thuê; 

d) Chü tn xác djnh các khoán duçic tth vào tin sà diing dAt, tin thuê dAt, 
thuê mat nixc; 

e) Chü trI xay dimg trInh Uy ban nhân dan cAp tinh dé trInh cAp có thAm 
quyên ban hánh mirc thu tiên báo ye, phát triên dat trông lüa theo quy djnh; 

g) Chü trI xac djnh giá kh&i dim d dAu giá quyn sü ding dAt trong 
tnr&ig hap xác dinh giá khâi diem theo phixang pháp h sO diêu chinh giá dAt 
theo quy djnh cüa pháp 1uQt ye dat dai. 

7. V quán 1 tái san cong t?i  dja phu'ang 

a) Xây dung, trInh U' ban nhân dan cAp tinh các van ban quy djnh chi 
tiêt, huóng dan ye quán 12,  sur dung tâi san cong thuOc phm vi quán I' cüa dja 
phuung; 

b) Tham muu giüp Uy ban nhân dan cAp tinh trInh Hi dông nhân dan cAp 
tinh phân cap thâm quyên quyêt djnh trong vic quán 1, sir diing tài san cong 
thu5c phm vi quán 1 cüa dja phuo'ng; 

c) Tham mixu Uy ban nhân dan cAp tinh thirc hin nhim vi quán 1' nhà 
nuOc dôi vth tài san công, ban hành danh muic mua sam tp trung cap tinh (trü 
thuôc chQ'a bênh, vat tu y tê và các tài san chuyên dung) theo quy djnh cüa pháp 
luât; quán 1 ca sO d 1iu ye tài san cOng thuc phm vi quãn 1 cüa dja 
phuang; báo cáo k khai tài san cOng và tInh hInh quãn 1, sir diing tài san cOng 
theo quy djnh cüa pháp 1ut vá phân cong cüa W ban nhân dan cap tinh; 

d) Chü tnI hoc phi hap vi các cci quan chuc nàng xây dirng, tnInh Uy 
ban nhãn dan cAp tinh ,ban hành hoc phân cap thâm quyén ban hành theo quy 
djnh dôi vi tiêu chuân, djnh mrc sur diing dicn tIch chuyên diing; xe o to 
chuyên dung; may móc, thiet bi chuyên dung cüa các ca quan, to chirc, dan vj 
thuc pham vi quán 1 cáa dja phuang theo quy djnh cüa pháp 1u.t; 

d) ThAm djnh, cO kin dii vi các nhim vii do ca quan, ngu'i có thAm 
quyn thuc cAp tinh xem xét, quyCt djnh theo quy djnh cüa pháp 1ut ye quân 
1, sü' dung tài san công; 

e) Quyt djnh theo thAm quyn các ni dung v quãn 1, sir diing tái san 
cOng theo phân cAp cüa Hi dng nhân dan cap tinh, phân cap cüa Uy ban nhân 
dan cAp tinh; t chüc thirc hin các quyét djnh ye hInh thành, sur dung, xir 1 tài 
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san cong do co quan, ngi.thi có thm quyn thuc cp tinh giao theo quy djnh 
cüa pháp 1ut ye quãn 19, sir diing tài san công; 

g) Thrc hin vic quãn 19 hóa dan ban tài san cOng, báo cáo tmnh hmnh 
quán 19, sir ding hóa dan, thanh quyCt toán sir dung hóa don cüa các Ca quan, to 
chrc, don vj thuôc phm vi quàn 19 cüa dja phuang; 

h) Chü trI, phi hop vài các Ca quan, to chirc, dan vj, doanh nghip có 
lien quan 1p phuang an s.p xp 1i, xr 19 nhà, dat cüa ca quan, to chtrc, dan vj, 
doanh nghip thuôc phm vi quán 19 cta dja phuong trInh Uy ban nhân dan cap 
tinh hoc cap Co thâm quyCn phé duyt theo quy djnh cüa pháp 1ut ye sap xêp 

1?.i, xu 19 tài san cong. Tham rnuu U9 ban nhân dan cap tinh có 9 kiên vâi cac 
Bô, ngành dOi vi phtxang an sap xCp lai, xir 19 nhà, dat thuc Trung uang quàn 
19 và nba, dat thuc các dja phuang khác trên dja bàn tinh; 

i) Lam chü tài khoãn tam  giü quán 19 s tin thu duc tr xi:r 19, khai thác 

tài san cong theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

k) Tham mtru, trInh ChC tch Uy ban nhân dan cp tinh hoc ngithi có 
thâm quyên ducic Hi dông nhân dan cap tinh phân cap quyêt djnh: xác 1p s 
hu toàn dan ye tài san, phê duyt phuang an xir 19 tài san duc xác 1p s hQ'u 
toàn dan dôi vâi các loai tài san duc giao trách nhim tai  các van bàn pháp 1ut 
quy dnh ye trinh tr, thu tic xác l.p quyên s& hQu toàn dan ye tài san và xir 19 
dôi vii tài san ducic xác 1p quyên sá hti'u toàn dan. 

8. V quán 19 nhà nuâc v tái chInh dôi vói các qu tài chInh nhà nithc 
ngoài ngân sách 

a) Ph6i hçip ca quan quán 19 qu' tài chInh ngoài ngân sách cüa da 
phuang tong hop, báo cáo tInh hinh thuc hin kê hoach tài chInh, ke hoach  tài 
chInh näm sau và quyêt toán thu, chi qu5 g1ri Uy ban nhân dan dê báo cáo Hi 
dOng nhân dan cap tinh cüng yj báo cáo dir toán yà quyêt toán ngân sách dja 
phuang; phôi hop giái trInh Hi dông nhân dan cüng cap khi có yêu câu; 

b) Th'rc hin nhim vv theo quy djnh cüa ChInh phü v thành lap, th chixc 
và hoat dng cüa các Qu và các nhim vi khác do Uy ban nhân dan cp tinh 
phân cOng. 

9. V quán 19 tài chInh doanh nghip 

a) Huâng dn thrc hin các chInh sách, chê d quán 19 tài chInh doanh 
nghip cüa các 1oi hInh doanh nghip, tài chInh hqp tác xä và kinh tê tp th; 
chInh sách tài chInh phc v1i chuyCn dOi sà hüu, sap xep 1i doanh nghip do 
nhà rnthc näm giü 100% vOn diCu lé va doanh nghip cO vOn nhà nuâc do dja 
phuung thành lap, dugc giao quán 19 hoc gop vOn theo ,quy djnh cüa pháp 1u.t; 
chuyen dOi don vj s'x nghip cOng 1p thành cOng ty cô phãn, chê d quãn 19, 
bào toàn và phát trin vn nhà nuóc tai doanh nghip; 

b) Tham muu (Jy ban iThan dan tinh theo phân cOng vic quãn 19 phn vn 
và tài san nhà âc dau tix ti các doanh nghip, tO chuc kinh tê hop tác, kinh t 
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tap th do dia phwng thãnh lap, gop vn hoc thrcc giao quân 1 theo quy djnh 
cüa pháp 1ut; 

c) Kim tra viêc quãn 1 sü dçing vn, vic phân phi lçii nhun, trIch 1p 
và sir ding các qu5', thuc hin chixc näng giám sat, tong hcp báo cáo kt qua 
giám sat tài chmnh, dánh gia hiu qua hoat dng, kiên nghj, d xut giái pháp vOi 
Uy ban nhân dan tinh ye hot dng dâu Ui, quãn l', si dçing von nba nu'âc tai 
các doanh nghip do Nba nuc näm giü 100% von diêu l và doanh nghip có 
vOn nhà ntróc do dja pht.ro'ng thânh lip, duc giao quàn 1 hoc gop vn. Cãnh 
báo khi thây có dâu hiêu mat an toàn tài chInh cüa doanh nghip do Nhà rnrâc 
näm gi 100% von diêu 1; 

d) Phãn tIch, dánh giá tInh hInh tài chInh doanh nghip do Nhà nu6c nm 
giü vOn diêu 1 100% và các doanh nghip có vOn nhà ni.r&c do dja phuong thành 
1.p, thrcic giao quán 1 hoc gop von; tong hçTp báo cáo tInh hInh chuyên di s 
hQ'u, sap xêp lai doanh nghiêp nba nuóc (báo cáo tInh hInh sap xêp, cô phân hóa, 
thoái vOn nba ni.róc dâu Ui t?i  doanh nghip) và các báo cáo kbác dê báo cáo co 
quan có thâm quyên theo quy djnh; 

d) Quán l vic trIch I.p và scr dicing qu tin hrcing, thu lao, tin ththng di 
vOi Trtthng ban kiCm soát vã Kiêm soát viCn tai  cong ty trách nhim hthi han  mt 
thành viên do Nhà nithc nàm giQ' 100% vOn diêu 1 do dja phi.rang thành lip, duc 
giao quân 1; 

e) Tong hçp dánh giá tinh hInh thirc hin co ch tài chInh phiic vii chInh 
sách phát triên hap tác xã, kinh tê tp the trên dja bàn theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

g) Là du mi tip nhn báo cáo tài chInh cüa doanh nghip có vn ctu tx 
trirc tiêp nrc ngoài (FDJ) và tOng hap, phân tIch tInh hInh tài chInh, tInh hInh 
xuât nhâp khâu, cac khoãn np ngân sách nba rnxóc cüa doanh nghip FDI theo 
ché d quy djnh phc vi chInh sách phát triên kinh tê - xã hi, thu hut von dâu 
Ui nuàc ngoài trën da bàn theo quy djnh cüa pháp lut và giri BQ Tài chInh dê 
tOng hap báo cáo cap có thâm quyên. 

10. Vé quân l2  giá và th.m djnh giá 

a) Tham mu'u liJy ban nhân dan tinh y  viêc phán cOng, phân Cap, to chirc 
thirc hin cOng tác quàn l nhã nuc ye giá và thâm djnh giá trCn dja bàn theo 
quy djnh ci.a pháp 1u.t ye giá; ban hành hoc trInh cap có thâm quyên ban hành 
các vAn bàn bi.ràng dn triên khai các quy djnh ye quãn 1 giá và thâm djnh giá 
trên dia bàn; 

b) Tham mu'u fly ban nhân dan tinh v phân cong nbim v1i djnh giá hang 
hóa, dich vu thuôc thm quyn djnh giá cüa Uy ban nhân dan cap tinh cho Si 
Tài chinh vã cac Si quàn 1 ngành, 1mb virc. Thirc hin cOng tác xay dirng, thâm 
djnh phuang an giá các hang boa, djch vii theo phân cOng cüa Uy ban nhân dan 
cap tinh cho S Tài chInh; th.m djnh phixong an giá theo dê nghj cüa S& quàn I 
ngành, lTnh vrc hoàc don vj san xu.t kinh doanh dOi v&i các hang boa, djch vii 
thuc thm quyn djnh giá cüa Uy ban nhan dan cap tinh; 
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c) Chü trI, phi ho'p vâi các Ca quan có lien quan t chirc cong tác kim 
tra chap hành pháp Iut ye giá; 

d) T chrc hip thuang giá theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

d) Chü trI, phéi hçp vii các Ca quan lien quan d trmnh liJy ban nhân dan 

cap tinh triên khai thuc hiên bin pháp bInh on giá do ChInh phà quyêt djnh va 
theo hi.thng dan cüa B Tài chInh, các b, ca quan ngang b; 

e) Tham muu Uy ban nhân dan tinh phân Cong nhim vi tiêp nhn dãng k 
giá, ke khai giá cho Sâ Tài chInh và các Sâ quãn 1 ngành, linh vrc theo quy 
djnh; tham mu'u viêc bô sung mt hang thirc hin ké khai giá tai  dja phuong trong 

các trithng h9'p can thiêt; 

g) Tham mixu Uy ban nhân dan cp tinh trong vic phân cong và t chirc 
thc hin thâm dnh giá cüa nhà nuôc thuc dja phuang quân 1 theo quy djnh cüa 
pháp 1ut; chü trI, phôi hgp vi cac cci quan có lien quan thrc hin thâm djnh giá 
nhà nithc theo phân công, phân cap ciia Uy ban nhân dan tinh; 

h) Thuc hiên nhiêm vu thu thp, theo dôi, tng hap, phân tIch din bin giá 
cã thi trtthng trên dia bàn theo quy djnh và các chi do ye cong tác quân l, diêu 
hành giá cüa Thu turng ChInh phü, B Tài chInh; 

i) Xây drng, quân l, vn hành và khai thác ca s& dU 1iu v giá trên da 
bàn theo quy djnh cüa pháp lut; 

k) Chii trI tham mu'u Uy ban nhân dan cp tinh thirc hin nhim vii djnh giá 
tài san trong tO ting hInh su theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

11. V quân 1 nq chInh quyn dja phuang 

a) Xây dixng k hoch vay, trà nçi 05 nãm, hang näm và chuang trInh quãn 
1 nc 03 nàmcüa chinh quyên dja phu'o'ng de báo cáo Uy ban nhân dan cp tinh 
xem xét, quyCt dinh hoäc trInh cap có thâm quyCn quyêt djnh theo quy djnh cüa 
pháp 1ut ye quàn 1 nçi cüa chInh quyên dja phuang. 

b) Can cir dr loan chi ngân sách dja phuang vâ nguôn tài chInh cüa dja 
phuang dã duc cap có thârn quyên quyêt djnh, thrc hin thanh toán n gôc, lài, 
phI và các chi phi khác lien quan den khoãn vay cüa chInh quyên dja phuang 
day dü, dung han; 

c) PhM hap vói Kho bac nhà nuóc theo döi, hch toán, quyt loan các 
khoán riit von vay, nhân no, trã no thuc nghia v11 ng cüa ngân sách cap tinh. 

d) xay dung phuang an phát hành trái phiu chInh quyên dja phuang, các 
khoãn vay khác trong nuâc báo cáo Uy ban nhân dan cap tinh d báo cáo cap có 
thâm quyên xem xét, quyêt djnh; 

d) Xây drng và duy trI ca s& dQ 1iu nç chInh quyn dja phuang. 

12. Thông nht quãn v tài chInh dôi vâi các khoân vin tr thuc 
nguôn thu ngân sách dja phuang theo quy djnh cua pháp lu.t. 
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13. Hw9ng dn vic thirc hin ca ch t1r chü v tài chInh cüa các dan vj sr 
nghip cong 1p và chê do t1r chü, tlr chju trách nhim ye kinh phi quãn 1 hành 
chInh ctôi vâi cac co quan hành chInh nhà nuóc theo quy djnh cüa pháp 1ut; 
tham gia kiên dôi vài phuang an tir chü tài chInh näm dâu th?yi kS'  on djnh cüa 
các dan vj sir nghip cong 1p thuc phm vi quân 1 cüa Uy ban nhân dan cp 
tinh theo quy djnh; phôi hqp vOi các Co quan chuyên ngành a dja phixong kim 
tra vic thrc hin giao nhiêm vi, dat hang, dâu thâu cung cap san phâm, djch vi1 
cong thuc nhim vi chi cüa ngân sách dja phuang. 

14. Ph& hqp vai co quan có lien quan trong vic thirc hin cong tác quàn 
1 thu phi, 1 phi và cac khoàn thu khác trén dja bàn. 

15. Hthng dn các dan vj, t chi'rc thirc hin dung ch d ké khai, cp, 
dang k, si:r dung ma so dan vi quan h ngân sách vâ triên khai các cong vic 
khác duçyc phân cong theo quy djnh cüa pháp lut. 

16. T chirc trin khai 11ng diing cong ngh thông tin; xây dirng, quán 1 
và khai thác h thông thông tin, ca sO df 1iu, lu'u trQ phic vi cOng tác quàn 1 
tài chInh, quán l giá, quán 1 tài san và chuyên mon nghip vii dirçc giao; tng 
hçip các chi tiêu thông kê trong H thông chi tiêu thông kê ngành Tài chinh và 
Chê dc báo cáo thông ké ngành Tài chInh theo quy djnh; chü trI cong bO so lieu 
tài chInh, cung cap thông tin thông kê tài chInh trén dja bàn theo quy djnh cüa 
pháp lu.t. 

17. Thrc hiên thanh tra, kim tra, giãi quyêt khiêu nai,  to cáo theo thAm 
quyên thuc phm vi quãn 1 nhà rnxâc cüa So Tài chInh; tuyên truyên, hix&ng 
din, kiêm tra, dOn dôc ca quan, dan vj thuc quyên quán 1 cüa Sà Tài chInh 
trong vic th.rc hin pháp luât ye thanh tra, phOng chông tham nhüng, tiêu cçrc 
và thi.rc hành tiêt kitm chông lang phi; tong kêt, rut kinh nghim ye cong tác 
thanh tra trong phm vi quán 12  nhã mrac cüa Si Tài chInh; tong h?p  kêt qua 
tic hin kiên nghi cüa thanh tra, kiCm toán nba nuac ye lTnh virc tài chInh ngân 
sách bao cáo U' ban nhân dan cap tinh. 

18. Quy djnh ci th chi'rc nàng, nhim vii, quyën hn cüa các don vj thuc 
và trrc thuc S& Tài chInh (trü các don vj thuc thâm quyên cüa Uy ban nhân 
dan cap tinh và Chü tich Uy ban nhân dan cap tinh) theo quy djnh cüa pháp 1u.t; 
Quán l t chtrc b may, biên ch cong chrc, co câu ngch cong chuc, vj tn vic 
lam, ca cu viên chic theo chuc danh nghe nghip và so hrçing ngi lam vic 
trong các don vj 5ir nghip cong lap; thirc hin các chinh sách, ché d ye cOng 
tác can b dôi vOi cOng chuc, viên chüc và lao dng thuc phm vi quãn l cüa 
sa theo quy djnh cüa pháp lut và theo phân cOng, phân cap cüa U' ban nhân 
dan cap tinh. 

19. Tham gia hqp tác quc t, k kt và thçrc hin thóa thun quOc t trong 
lTnh virc tài chInh theo quy djnh cüa pháp 1ut ye k2 kêt và thrc hin thOa thun 
quôc te. 
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20. Thirc hin cong tác thông tin, báo cáo djnh ks', bao cáo chuyên d và 

dOt xuât ye tInh hInh thxc hin nhim v duqc giao vth Uy ban nhân dan cap 

tinh, các bô, cc quan ngang bO. 

21. Chü trI, phi hçip v6i Si Tu pháp thc hin các nhim vi v giám 

djnh tu pháp thuOc lTnh virc chuyên mOn quán 1 a dja phucmg theo quy djnh 

cüa pháp lu,t ye giám djnh tu pháp. 

22. Thuc hiên các nhiêm vu khác do U ban nhân dan, Chü tjch Uy ban 

nhân dan cap tinh giao vá theo quy djnh cüa pháp lu.t. 

Chuong H 

PHONG TA! CHINH - KE HOACH 

Diêu 3. Vj trI và chfrc náng trong linh virc tài chInh - ngân sách 

1. Phông Tài chInh - K hoach là co' quan chuyên mon thuOc U9 ban nhân 

dan cap huyn, có chirc näng tham rnu'u, gii1p U9 ban nhãn dan cap huyn thrc 

hin chrc näng quán 19 nhà nu'ac ye linh vçrc tài chInh - ngân sách Va thirc hin 

môt so nhiêm vu, quyén han theo su üy quyên cüa Uy ban nhân dan cap huyn và 

theo quy djnh cüa pháp lut. 

Vic thixc hin chirc nàng tham muu, giip U9 ban nhân dan cap huyn 

thirc hin chtrc näng quán 19 nhà rnrâc trong linh v1rc quy hoch, kê hoach và 
dâu tu (thuOc trách nhim cüa B K hoach và Dâu tu) cüa Phông Tài chInh - 
Kê hoch theo quy dinh do BO KC hoch và Dâu tu huang dan. 

2. Phông Tái chInh - K hoch có con d.0 và tài khoán riêng; ch.p hành 

sir chi dao, quán 19 ye to chic, vi trI vic lam, biên chê cong chic, co' câu ngch 
cong chüc Va cong tác cüa Uy ban nhân dan cap huyn; dOng thai chap hành sir 
chi dao, kiém tra, huOng dn ye chuyên mon nghip vii cüa S Tài chInh. 

Diêu 4. Nhim vi1 và quyn hn trong linh vrc tài chinh - ngân sách 

1. TrInh Uy ban nhân dan cp huyn, Chü tjch Uy ban nhân dan cp 

huyn: 

a) TrInh Uy ban nhân dan d.p huyn: Di thào quyêt djnh quy hoach,  k 

hoch phát triên trung hn va hang näm; chuang trInh, bin pháp to chac thrc 
hiën cac nhiêm vu cài each hành chInh nhà nuc thuOc Iinh y\rc quân 19 nhà 
nuâc duc giao; dir thão van bàn quy djnh cii the chüc nàng, nhim y1i, quyn 
han vá Ca cáu to chac cüa Phông Tài chInh - K hoch thuOc Uy ban nhân dan 

cap huyn; 

b) TrInh Chü tich Uy ban nhân dan cp huyn dr tháo các van bàn v lTnh 
vrc tài chInh - ngân sách thuOc thâm quyên ban hành cüa Chü tjch Uy ban nhân 
dan cap huyn theo phãn cOng. 

2. T chi'rc thirc hin các van bàn pháp 1ut, các chuang trInh, k hoch yà 
các van bàn khác trong linh vçrc tâi chInh - ngân sách sau khi dâ ducic cap có 
thâm quyên phê duyt; thông tin, tuyên truyên, phô biên, giáo dic pháp 1u.t yà 
theo dOi thi hành pháp 1ut trong linh vrc tài chInh - ngân sách trên dja bàn. 
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3. Hixng dn các cc quan, dan vj dir toán thuc huyn, U' ban nhân dan 
cap xã xay dirng d%r toán ngân sách hang nàm, tong hap trInh U' ban nhân dan 
cap huyn theo quy djnh. 

4. Là dan vj du mi tng hap, Ip dir toán thu ngân sách nba nuOc di v&i 
nhQng khoán thu duac phân cap quãn 1, dr toán chi ngân sách cap huyn vâ tong 
hap dx toãn ngân sách cap xA, phu'ang an phân bô ngân sách huyn trinh U' ban 
nhân dan cap huyen; Ip dr toán ngân sách diêu chinh trong trtx&ng hap c.n thit 
dé trInh U ban nhân dan cap huyên; tO chirc thirc hin dr toán ngân sách dã di.rçc 
quyêt djnh. 

5. Hu&ng din, kim tra vic quãn 1 tài chInh, ngân sách, giá, thirc hin 
chê d ké toán cüa chInh quyên cap xã, tài chInh hap tác xã, tài chInh kinh t t.p 
the và cac ca quan, don vi hânh chInh, sr nghiêp cüa nhà nuOc thuc cap huyn. 

6. Phi hap vi ca quan có lien quan trong vic quán I cong tác thu ngân 
sách nhà nixàc trén dja bàn theo quy djnh cüa pháp lut. 

7. Ch tn t chrc thm tra quyt toán vn du tu dir an hoàn thành di vOi 
các du an s1r diing von dâu ttr cong thuc ngân sách do Uy ban nhân dan cap 
huyn quán 1 (tth tnthng hap Chü tjch Uy ban nhAn dan cap huyn có quy dlnh 
khác) và dtr an sr dung vOn dâu tu cOng thuc ngãn sách Uy ban nhân dan cap 
xä khi có dê nghj bang van bàn cüa Chü tjch Uy ban nhãn dan cap xã; thâm djnh 
quyêt toán thu, chi ngân sách xâ; l.p quyCt toán thu, chi ngân sách huyn; tOng 
hap, lap báo cáo quyt toán thu ngân sách nhà nu&c trên dja bàn huyn và quyêt 
toán thu, chi ngãn sách cap huyn (bao gôm quyêt toán thu, chi ngân sách huyn 
và quyêt toán thu, chi ngân sách cap xà) báo cáo U' ban nhân dan huyn dê 
trInh co quan có thâm quyên phê chuân. 

8. Quán l tài san cOng ti cac c quan, t chirc, dan vj thuc c.p huyn 
quãn I theo quy djnh cüa pháp lut ye quãn l, sr ding tài san cOng và phân 
cap cüa Hôi dng nhân dan cap tinh. Thâm djnh, có ' kiên dôi vói các nhim vii 
do co quan, ngthi co thâm quyCn thuc cap huyn xern xét, quyêt dlnh  theo quy 
djnh cia pháp luât ye quán 1, sr diing tài san cOng; tO chi1rc thic hin các quyêt 
dinh ye hInh thánh, sir dung, xir I tài san cong do co quan, ngui có thâm 
quyên thuôc cap huyên giao thco quy djnh cüapháp 1ut ye quãn 1', sü' diing tài 
san cOng. Lam chü tài khoán tm giQ' quàn 1)2 so tiên thu ducic tilt xilr 1)2, khai thác 
tài san cOng theo quy djnh cilia pháp 1ut. 

9. Quãn 1)2 ngun kinh phi thrcic uS' quyn cüa cap trén; quail 1)2 các djch 
vi tài chInh theo quy djnh cilia pháp 1ut. 

10. Quán 1)2 giá theo quy djnh cilia U5' ban nhân dan cp tinh; kim tra vic 
chap hành niCm yet giá và ban theo giá niêm yCt cilia các to chilrc, cá nhan kinh 
doanh hoat dông trên dia bàn; to chüc thirc hin tiêp nhn k khai giá theo phân 
công, phân cp cUa Uy ban nhân dan tinh và theo quy dnh cilia pháp lu.t; chili tni 
thu'c hién th.m dinh giá di vOi tài san nhà nuc dja phuong theo phân cap cilia 
Uy ban nhãn dan cap tinh; chili trI, tham mi.ru cho Uy ban nhân dan cap huyn 
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thirc hiên nhim vii dinh giá tài san trong t titng hInh sr và thirc hin nhim vi 
thãrn dinh giá cüa nhã ni.râc theo quy djnh cüa pháp Iu.t. 

11. Trin khai 11ng diing tin b khoa h9c, cong ngh; xây drng h thng 
thông tin, lu'u trir phiic vu Cong tác quân 1 tài chInh vâ chuyên mOn nghip vii 
duçc giao. 

12. Thirc hin ch d thông tin báo cáo djnh k' và dt xut v tài chInh, 
ngân sách, dâu tu, giá thj truông vói Uy ban nhân dan cap huyn và Si Tài 
chInh theo quy djnh. 

13. Chi trI, phi hqp vi các ca quan, dan vj có lien quan kim tra vic 
chap hành pháp luât tài chInh - ngân sách; giüp Uy ban nhân dan cap huyn giãi 
quyêt các tranh chap, khiêu nai, to cáo ye linh virc tài chInh - ngân sách theo quy 
djnh cüa pháp lut. 

14. Quán l can bô, cong chirc, tài chInh, tài san dugc giao theo quy dinh 
cüa pháp lut và phân cong cüa Uy ban nhân dan cap huyn. 

1 5. Cp phát, thanh toán, thm djnh quyt toán kinh phi cho các dan vj, to 
chirc, cá nhân theo quy djnh cüa pháp lut ye ngân sách nba ni.thc. 

16. Thirc hiên các nhim vi khác v quàn l nhà nuâc trong linh viIc tài 
chInh theo phân cOng, phân cap hoc u' quyên cüa Uy ban nhãn dan cap huyn 
và theo quy djnh cüa pháp lut. 

Chtrong III 

CHI CVC  VA CAC DON V SIJ NGHHP THUQC SO TAI CH!NH 

I)iu 5. Chi c1c Tài chInh doanh nghip 

1. Vj trI vâ chrc nãng 

Chi cixc Tài chInh doanh nghip (nêu có) là t chüc hành chInh trirc thuc 
S Tài chInh, có tu each pháp nhân, có COfl dâu va tài khoân riCng, gii1p Giám 
dôc So Tài chInh thire hin chOc nãng tham muu Uy ban nhân dan cap tinh quán 
1' nhà nuOc ye tài chjnh doanh nghip theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Nhim vi và quyên han 

Chi cic Tài chInh doanh nghip thirc hin các nhim vv, quyn han  v 

1mb vi.rc tài chInh doanh nghiêp quy djnh tai  khoàn 9 Diêu 2 cüa Thông tu nay 
theo phân cong cüa Giám dôc SO Tãi chInh can cir vào tInh hInh phát triên và 
yêu câu thxc té cüa dja phu'ang. 

Diu 6. Don vl sir nghip cong 1p thu(ic S& 

Can cr dc dim, tinh hInh phát trin vâ yêu cu thirc t ti cija phuang, 
Giám dôc SO Tài chInh tham m.ru Uy ban nhân dan cap tinh, Chü tjch Uy ban 
nhãn dan cap tinh quyêt dinh thânh lip, quy djnh chrc näng, nhim v1, quyCn 
han và ca cu tO chOc cüa các dan vj dan vj sir nghip cong 1pthuçc SO Tãi 
chInh phü hap vOi quy hoach phát triCn ngành duc Ca quan có thâm quyên phê 
duyt và quy djnh cüa pháp 1ut. 
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Tiêu chI, diu kin thành lip, sap nhp, hqp nht, giái th dcin vj sir 
nghip cong 13p thuOc linh vrc tài chInh thrc hin theo quy djnh chung cUa 
ChInh phü ye thành lip,  to chirc lai,  giãi the &in vj sir nghip cong 1p. 

Chirong IV 

TO CHIYC THUC HIN 
..A A Dieu 7. Hiçu hc thi hanh 

1. Thông tix nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày 15 tháng 3 näm 2022. 

2. Thông tr nay thay th Thông tu lien tjch s 220/201 5/TTLT-BTC-BNV 
ngày 31 tháng 12 nãrn 2015 cüa B Tài chInh và Bô Ni vi huâng dn chirc 
näng, nhim vi1, quyên hn và Co CU to chüc cüa Sâ Tâi chInh thuc Uy ban 
nhân dan tinh, thãnh phO trirc thuc Trung uong và Phông Tài chInh - Kê hoach 
thuc Uy ban nhân dan qun, huyn, thj xâ, thành phô thuQc tinh. 

• Dieu 8. Trach nhiçm thi hanh 

1. Can cr quy djnh cña ChInh phU và hu&ng dn tai  Thông ttx nay, Uy ban 
nhân dan cap tinh quy djnh cii the chirc näng, nhirn vii và quyên h?n  cüa Si Tâi 
chInh; Uy ban nhân dan cap huyn quy djnh ci the chrc nàng, thim v%1, quyên 
hn cüa Phông Tài chInh - Kê hoach. 

2. Chü tich Uy ban nhân dan c.p tinh chju trách nhim t chirc trin khai 
th%rc hin Thông tu nay. Trong qua trInh thc hin Thông tu, nêu Co vuâng mac 
hoc can bô sung, s1ra dôi, Uy ban nhãn dan cap tinh can phãn ánh kjp thai ye 

B Tài chInh dê xem xét, giâi quyêt theo thâm quyên./ 2  

Noi nhjln: 
- Ban BI thx Trung i.ro'ng Dãng; 
- Thu tixàng, các Phó Thu tuàng ChInh phU; 
- VAn phông Trung ircxng vâ các Ban cia Dâng; 
- VAn phOng Quc hi; 
- VAn phOng Chu tjch ntràc; 
- VAn phOng ChInh phü; 
- CAc b, cor quan ngang b, ccx quan thuQc ChInh 
phi; 
- Viên KiOm sat nhân dan t6i cao; 
- Tàa An nhân dan tôi cao; 
- Kim toán Nhà nx6c; 
- Uy ban TW Mt trn To quc Vit Nam; 
- Ccx quan Trung ucxng cua các doànthê; 
- HDND, UBND cAc tinh, thành phô trirc thuc TW; 
- S& Tài chInh cAc tinh, thành ph trirc thuQc Trung 
trcxng; 
- Cuc Thus, Cc HQ, DTNN, KBNN cáo tinh, thành 
ph trirc thuc Trung hong; 
- Cáo dcm vi,  to chüc thuQc B Tài chInh; 
- Ciic Kiêm tra vAn bAn (B Tix phap); 
- Cong TTDT: ChInh phü, B Tài chInh; 
- Lu'u: VT, V TCCB B Tài chmnh 
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