
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG  TRT Dôc 1p  - Ttr do - Hnh phc 

S: 09 /2021/QD-UBND Quáng Tr/, ngôy 02 tháng 4 nOm 2021 
U

QUYETDINH 
r, Ban hanh Quy dn1i chwc nang, nhiçm v, quyen hn 

và co' cul chfrc cüa S& Tài cliInh llnli Quãng Trj 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG Tifi 

Can c& Lnát To' chtiv chinh quydn Otta piuro'ng ngây 19/6/2015; 
Can ci Lut Sa Otói, hO' sung mçt so' a'idu clia Luçt td char CJn'nh phii va 

Lut To char chInh quvn dlaphwo'ng ngày 22/11/2019,' 
Cãn c& Luát Ban hành van ban quypharn pháp 1iiçt ngày 22/6/2015; 
Cãn c& Ngh/ d'fnh so' 24/2014/ND-C'P ngày 04/4/2014 clia C/i/nh pht quy 

d/ n/i to' char cthc co quan chuvén mon thuóc UBND tin/i, thành phd trirc thiic 
Trung uong; 

Can c& Nghi ct/nh so' 107/2020iND-CP ngày 14/9i2020 cña Chin/i phzi vd 
tha ctdi, bo' sung mç5t sO' clidu cña Ngh/ &'/nh so' 24/2014/ND-CP ngây 04/4/2014 
cña C'hInh p/ni quy cl/nh to' chthc các ccr quan chuyOn mOn thuç5c UBND tin/i, 
thônh phd tryc thuç3c Trung tro'ng,' 

Can th Thông hr lien t/ch so' 22012015/TTLT-BTc-BNV ngây 31/12/2015 

cüa B5 Tài chInh Va Bç5 N5i vu hwáng dn chtc náng, nhim vi, quydn hqn 
và co' cdii to' char cuia S& Tài chin/i thuôc Uv ban n/iOn dOn tinh, than/i ph&ricc 
thuiç5c Trung iroiig vâ Phông Tài chin/i - KI hogch t/iuic 5' ban nhOn dOn quin, 
huvén, thi xã, thành phd thuçäc f/nh; 

Theo d nghf cña Chánh Van p/lông UBND tinh vô cila Giám cto'c S& Tôi 
chinh tgi T& trInh so' 773/TTr-STC ngây 29/3/2021. 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Ban hánh kern theo Quyt djnh nay Quy ctjnh chüc nãng, nhiêrn vu, 
quyn h?n vâ ca cu t chüc cüa S Tâi chinh tinh Quãng Trj. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc ké tir ngày 12 tháng 4 nàm 2021 và 
thay th Quyt djnh s 09/201 7/QD-UBND ngày 29/6/2017 cüa UBND tinh ban 
hànli Quy dinh chüc nàng, nhirn vii, quyn h?n Va co cti t chüc cña S& Tãi 
chInh tinh Quãng Tr. 
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Chánh Van phông Uy ban nhãn dan tinh, Giám dc S Tãi chInh, Giám c1c 
S& Ni vu, Thu tnthng các Ca quail, dan vi có lien quan chju trách nhiiii thi 
hãnh Quyt djnh này./. 

No'i n/ian 
- Nhtr Diêu 2; 
- Cc Kiêni tra van bãii, B Tir Phãp: 
- Thu&ng trrc Tinh üy: 
- Thu&ng trrc HDND tiuli: 
- Chñ tich. dic PCT UBND tinh: 
- Cãc co quan chuyén mon t1nic UBND tinh: 
- TJBND huyn. thth1i phô, t1 x: 
- Tiiing tam Tin hQc tinh (COng bào): 
- Lmi: VT. NC. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
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:;INH  *A,  
AN CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 

Doe lap - Tu do - Hanh phüc 

QUY DiINH 
frc näng, nhim vt•i, quyii litin  và co' cu to chirc 

cüa S& TM chinh tinli Quãng Trj 
('Ban hành kern theo Qiiyêt dfnh so 09 /2021/QD-UBND 

ngOy O.t thông nOrn 2021 clici Lv ban nhOn dOn tinh QuOng Trf,. 

Chu'o'ng I 
VI TRi, CHUC NANG, NHI1'1 V1J VA QUYEN HiN 

Diêu 1. Vi trI và chfrc nãng 
1. So TM chInh lã cc quan chuyên mon t1iuc Uy ban nhn dan tinh, thrc 

hen chi'rc nàng tham miru, gillp Uy ban nhãn dan tinh quãn 1'ç nba nucrc ye tãi 
chinh; ngãn sách nhI nithc; thuê, phI, 1 phI và thu khác ngãn sách nba ntrá'c; tai 
san nhâ ntrOc; các qu'çi' tài chmnh nhà nu6c dâu tu tâi chInh; tâi chInh doanh 
ng1iip; ké toán; kiêm toán c1c lap, lIlnb virc giá Va các ho?t dông djch vu tâi 
chinh tai dia phtrcing theo quy dinh cüa Pháp 1utt. 

2. SO TM chInh có tu cách pháp nhan, có con dâu vâ tãi khoãn riêng; chju 
str chi dao quan ly ' ê to chtrc s a boat dOng cua Uv ban nbân dan tmh, dông thai 
chiu str chi ciao, huOng c1n, thanh tra, kiêm tra ye chuyên mon. nghip vii cüa 
Bô TM chInh. 

Diêu 2. Nhirn vi1 Va quyn 1iin 
Sa Tai chirth thuc hiên nhiêrn vu, quyên ban theo quy dmb cua phap luât 

ye linh vtc tãi cbInh vâ các nhim v1i, quyên ban  ci the sau: 
1. TrInh Uy ban nhãn dan tinh: 
a) Dir thão Quyêt djnh cüa UBND tinh lien quali den ngành, 11'nh vuc 

thuc pham vi quãn 1' cüa SO TM chlnh vã các vn ban kbác theo phãn cOng 
cUa Uy ban nhân dan tinh; 

b) Dir tháo chtrcrng trInh, ké hoach trung hn 3 nàm, dâi hn 05 närn vâ 
bang nàm ye lTnb vrc tM chInh, ngãn sách theo kC hoch phát triên kmh tê - xi 
hôi cüa dia phtrong; 

c) Dr thão chucng trInh, biên pháp tO cl'il.Tc thuc hin các nhiêm vu cM 
cách hãnh chInh nba nuOc thuc lTnh vrc quân 1'çr  nhâ nuOc cia SO TM chinh 
theo quy dn1i cCia pháp 1uit; 

d) Dir tháo van ban quy cinh ci the chüc nAng, nhim vi, quyên hn Va cci 
cãu tO chüc cüa SO Tài climb; 

ci) Dr thâo cãc van ban quy dnh cii the ciiCu 1cin, tiêu chuãn chrc danh 
clOi v&i TrurOng, Phó cüa các phông chuyen mOn. dan vj thuc SO TM chinh; 
Tnr&ng phOng, Phó TruOng phông PhOng TM chmnh - Kê hoach thuc Uy 
ban nhãn clan huyén, than phO, thj xa. 
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e) Dr thão phrcing an phân cap nguôn thu vâ nhim v clii cüa tirng cap 
ngân sách cüa dia phi.rang; xây ckrng djnh müc phãn bô dr toán chi ngmn sách 
da phiicng; ché do tliti phI, lê phI vã các khoãn dóng gop cüa nhân dan theo quy 
dinh cüa pháp luât trInh Hôi dông nhan clan tinh quyêt dinh; 

g) Dir toán diêu chinh ngán sách da phuxong; các phtrang an cmn dôi ngan 
sách Va các bin pháp can thi& dé lioãn thãnh nhiêm vii thu. clii ngán sách duçxc 
giao dê trinh Hôi dng nhãn dan tinh quyêt dnh tbeo thâm quyên; 

h) Phixcmg an ãp xêp liji, i' nhã, dat vâ tãi san khác thuc s& hint nhâ 
ntr6c thuc p1itm vi quail 1' cüa dja phi.rang. 

i) flu thão quyt clinh thãrth lap, sap nhâp, chia tách, to chüc lai, giâi the 
các to cht'rc, dan vi thuc S& theo quy cl4nh  cüa pháp lut. 

2. Trmnh Chü tich Uy ban nhan dan tinE: 
Du thâo Quyt dinh, Clii thi vâ các van ban khác thuôc thâm quyn ban 

hânh ciia Chü tich TiJy ban nhãn dan tinh theo phân công; 
3. Giüp Chü tjch Uy ban nhân dan tinh quán 1' nhâ nithc ye tãi chInh dôi 

vth doanh nghiêp, to chIrc kinh té tp the, kinh tC tu iihãn, các hi vâ các to 
chirc phi chlnh phi1 thuOc pham vi quáii ic cüa S& Tài chInh theo quy djnE cüa 
pháp 1ut. 

4. Giüp Cliii tch Uy ban nhan dan cap tinh clii do, hixthig dan, kiêm tra, 
thông tin, tuyên tniyên, phô bién giáo duc, theo dôi thi hãith pháp lut ye 1mb 
vrc tâi chInh, ngán sách; cOng tác tharn mutt ye cac van dé pháp i và tharn gia 
to tlng; to chüc thirc hin các van ban quy p1mm pháp lust, các cbInh sách, quy 
hoach icC hoach chuang tunh du an, de an phuang an thuôc pham I quaii lv 
nhã nuôc ciia So Tái chInh sati khi cttroc cap có thãm quyCn ban hãith hoäc phC 
duyt. * 

5. VC quán iç ngãn sách nhã mr6c, thuC, phi, 1 phI vâ thu khác ciia ngân 
sách nhá nuOc: 

a) Tong hap, 1p dir toán thu ngán sách nhã nuOc trên dja bàn, dtr toán 
thu, chi ngân sách da phixang, phi.rang an phàn bô ngân sách tinh báo 
cáo Uy ban alián dan tinh dC trInh Hôi dông nhãn dan tinE quyCt djnh; 

Rtr6ng dan các ca quai' hành chInh, dan vi sr nghip thuc tinh vã ca 
quan tài chlnh cap dtrOi xây drng di toán ngãn sách nhã ntrOc hang nãm theo 
quy dnh ciia pháp luOt; 

Thuc hiên thanh tra. kiCm tra, thám tra dr toán ngân sách ciia các co quail, 
dan vj ciing cap và dr toán ngân sach ciia cap duOi. 

b) Vê quãn 1' tài chlnh dôi vOi dat dai 
Chii trI báo cáo Cliii tich Hi dông thám djiih bâiig giá dat tO chüc thãm 

dinE bang giá dat, bang giá dat diêu chinh; chii trI báo cáo Cliii tjch Hi dng 
tham dnli giá dat ci the to chi.rc thãm dnh giá dat ci the trmnh Uy ban nhàn dàii 
tinE lie duyêt 

Cliii trI, p1101 hcp vOi các ca quan có lien quan xay drng, trinh Uy 
ban nhãn dan tinh ban hành he so diCu chinh giá dat dC tInE tiên sii dung dtt, tin 
thuC dat; mrc t lé phan tram (%) ci the dC xác d.nh dan giá thuC dt trã tin 
thuê dat hang nãm theo quy dnh ciia pháp iut dat dai; 
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Chü trI xác djnh vã trInh Uy ban nhin dan tinh quy dnh mlrc tr 1 (%) 
dé tInh thu tiên thuê dôi v&i dat xây dimg cong trInh ngãm, dat có rnt nuóc, 
rnüc tiên thuê intt nithc; dan giá thuê mit nuóc cüa thng dr an ci.j the (tr1r Các 
dtr an khai thác du kliI & lãnh hãi vâ them luc dia cüa Viêt Narn); xác dnh các 
khoãn cluoc trr vâo tiên sIr diing dat, tiên thuê dat, thuê mtt nu&c phâi nôp; 

Kiêm tra, thâm djnh các khoân kinh phI to chlrc thirc hin cong tác bôi 
tluthng, 1i tr?, tái djnh ci.r dôi vói tn.thng hçip nhã ntr&c thu hôi dat dôi vâi dir 
an, tiêu du an do Uy ban nhân dan tinh phê duyêt, bao gôm cá trix&ng lip dtrc 
1mg von th Qu phát triên dat hoic tm 1mg von tlr Klio bc Nba nithc. Phôi hap 
v6i S& Tài nguyen vâ Môi trir&ng hu&ng dan, kiêm tra các ca quan, to chlrc, don 
vi & da phtrcmg trong vic thirc hiên chInh sách bOi thu6ng, ho trg Va tái dinh cu 
ldii Nhã nuóc thu hOi dat; 

ChIt trI, phôi hap v6i các ca quan có lien quan xác djnh giá kh&i diem dê 
dâu giá quyên sIr ding; xác djnh giá tn quyên sIr ding dat dé tInh vào giá trj 
doanh nghip khi co phân boa. 

c) PhOi hap vói Ca quan có lien quan trong vic tIirc hin cong tác quãn 
iç thu thuê, phi, lé phi và các khoãn thu khác trén dia bàn. 

d) Thanh tra, klein tra, giám sAt vic quãn l' vâ sIr ding ngân sách a cAc 
ca quail, don vi sIr dung ngan sách; yêu câu Klio btc Nhã nithc tarn dlrng thanh 
toAn khi phAt hin chi vlxçit dir toAn, clii sai chinh sách ché d hotc khOng chAp 
hânh ché do báo cáo cIta Nhà nithc. 

d) ThAm clnh quyét toán thu ngAn sách nba nithc các huyn, thành phO, 
thj x; quyêt toAn thu. clii ngAn sAch huyn, thânh phO, thj xâ; tham djnh hoãc 
xét duyêt vã thông báo quyêt toán dôi vói cAc Ca quan hành chInh, cAc clan vi su 
nghip và cAc to chlrc có sIr drng ngAn sách tinh theo quy dinh; 

Tong hap tInh hInh thu. chi ngAn sAch nhã ntr&c, 1p tong quyet toAn ngAn 
sách hang 11am clia dja phtrong trmnh Uy ban ithAn dAn tinh bAo cáo Hi dOng 
nhAn dAn tinh pliê duyt, báo cao BTãi chinh. 

e) Quãn l' von dAn tu phát triên 
Tham gia v&i S& Kê ho?ch và DAu tr, cAc ca quan có lien quan tharn miru 

Uy ban nhAn dAn tinh ye chiCn luqc thu bItt, hny dng, sIr ding von dAu tu ngan 
han, dãi han trong vâ ngoài ntróc; xay dirng cAc chInh sAch, bin phAp diêu phOi 
và nAng cao hiu quA sIr diing nguôn vOn h trçi phAt trién cbinh thIrc (ODA) 
trén dja bAn. GiItp Uy ban nhAn dan tinh quAn l nbA nuóc ye tAi chInh di v&i 
các chuang trmnh, dtr An ODA trên dia bàn; 

PhOi hap vói S& Ké ho?ch vã DAu ttr, các cci quan lien quan xay dirng du 
toAn vA phtrang An phAn bO dçr toAn clii dAn ttr phAt trién hAng nam; chIt trI phOi 
hap v&i cAc ca quan iiên quaii bô trI các nguôn vOn khAc có tInh chAt dAu ttr xây 
dimg Ca bàn trInh Uy ban nhAn dAn tinh quyêt djnh; 

PhOi hap v6i S& KC ho?ch vA DAu tx trInh Uy ban nhAn dAn tinh quyét 
cljnh phAn bO vOn dAu tu, danh mic dr An dAu ttr CO sIr diing vOn ngAn sAch; kê 
ho?ch diêu chinh pliAn bO von dAu tu trong trix&ng hçip cAn thiêt; xAy dirng k 
hoach then chinh, diéu bOa vOn clAn tix clOi vói cAc c1ir An dAu tr tlr nguOn ngAn 
sách dla  phucng; 
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Tham gia v chü tnxo'ng du tix; thàrn tra, thàin dinh, thani gia 'çr kiên theo 
thàrn quyên dôi vth các dr an dàu tn do tinh quàn 1; 

Tham gia v6i So Kê ho?ch Va Dâii tix vàcác Ca quan lien quan ye nôi 
dung tãi chInh, các chinh sách i.ru dai tâi chinh cThi vOi các du an. cloanh nghip 
có von dàu tn trirc tiCp nuOc ngoâi (FDI) trCn da bàn, 

Kiêm tra tInh hInh thi:rc hin kC hoach von ctàu tu, tInh hInh quân l'', sü 
dung von dâu tu, quyêt toán vn du tu thuôc ngãn sách dja phtro'ng ci1a chü dâu 
tu vâ ca quan tài chInh huyn, xã; tInh hinh kiôrn soát thanh toán von dãu tix cüa 
Kho bac Nhã nuOc & tinh, huyén, thành phô, thi xâ; 

To chüc thám tra quyt toán vOn dáu ttr du an hoân thành, trinh Chü 
t!ch Uy ban nhán dan tinh phC duyêt dOi vOi các du an thuôc thãrn quyên phé 
duyêt cua Chu tich Uy ban nhàn dan tinh Thám tra phê duyét quyêt toan cac du 
an dàu tl.r bang nguOn von sir nghiêp có tInh chat clãu tu xãy drng ca bàn cüa dja 
phuang theo quy djnh; 

Tong hap, phàn tIch tinh hInh huy dng và sir clung von dàu Ur, dánh giá 
hiu qua quail li', sü ding vOn dàu tu, quvét toán von dãu tu cüa dja phuang, 
báo cáo Uy ban nhán dan tinh Va Bô Tài chInh theo quy djnh. 

g) Quâii 1'çr quS' dr tnt tãi chInh cüa cija phuang theo quy djnh cüa pháp 
luât; 

ii) T1ing nht quân l' các khoãn vay và viên tro dành cho dja phucing 
theo quy dinh cüapháp luãt; quãn l tâi chmnh nba nix6c dôi nguOn vin trçx 
nithc ngoâi trrc tiêp cho dja phixang thuôc nguon thu cia ngàn sách da phuang: 
giñp Uy ban nhân dan tinh triên khai vic phát hânh trái phiêu Va các hInh thüc 
vay nç khác ciia dia phtrang theo quy dinh cüa Luát Ngán sách nhâ nu6c, LuOt 
Quàn 1' nçi cOng; 

i) Hi.r&ng c1n, kiêm tra viêc thuc hin ca chê tix clii:i ye tãi chinh ci.ia 
các dcrn vi sr nghiêp cong llp Va chê d tr chü, tir chu trách nhim ye kinh phI 
quãn iç hãnh chinh cThi vOi các ca quan hãnh chInh nhá ntrOc theo quy djnh cCta 
pháp lut; 

k) Hithng dii và to chIrc thrc hiên cb do cOng khai tài chInh ngàn sách 
cüa nhâ nuOc theo quy dinh cüa pháp mat: 

I) Tong hop kêt qua thirc hin kiên nghj cüa thanh tra, kiêm toán ye lTnh 
virc tài chInh ngãn sách báo cáo Uy ban nhãn dan tinh; 

m) Hu6ng dii vã kiêrn tra thrc hiên lut thrc hãnh ti& kirn, chOng lang 
phi trong si'r dung ngân sách, tãi chInh cong theo quy djnh cña pháp 1ut. 

6. Vé quail 1r tãi san nhà ni.r&c t?i cija phuang:
- a) Xây dirng, trmnh Uy ban nhàn dan tinh các van bàn hlxthlg dan ye quail 

l, sü ding tài san nhà nuOc và phãn cap quail 1 nba nu6c ye tãi san nba nixOc 
thuOc pham vi quail 1' cüa dja phucing: 

b) HtrOng dalI, kiêm tra vic thuc hin ché d quail l'çr tãi san nba nithc; dé 
xuàt che tài dé darn bão quãn 1' vã sir dung có hiêu qua tãi san nba nuOc theo 
tharn quyên tai cija phuang;

* c) Quvêt dinh theo thãrn quyên hoäc trinh Uy bail nhãn dan tinh quyêt 
dnh theo thãrn quyen V1êC rnua sam, xác 1p quyén sO hü'u cüa nba nithc v tãi 
San, thu hôi, diêu chuyén, thanh 1r, ban, time, cho thuê, chuvén nhuong, lieu 
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buy tui san nba ntóc vã các hInh thirc xü iç khác; giao tãi sin nba nu&c cho clan 
vj sir nghip cong ip t%r chü tài chInh và sir di1ng tãi san nba nithc cüa clan vi sir 
nghip cong 1p tr chü tài chInh vào inic clIch san xuât kinh cloanh, clich V11, cho 
tbuê, lien doanh, lien kêt; 

d) TO chüc quãn l' tiên bàn tãi san throc xác ltp quyên sà hfru cüa nhà 
nu&c thuc pham vi quãn 1'r  cüa cia phuang; tiCn ban boàc tbuê, cho tbuê tâi san 
két cãu ha tng t1mc cia phxong quãn 1r; các nguOn tãi chmnh phát sinh trong 
quãn l', si'r ding tâi san nba ntróc; 

ci) Hirthig dn và tO chrc th%rc bin chê do cong khai quãii 1', sir d%ing tài 
san nhã nu&c trong các ca quan, tO chüc, dcvn vj theo quy djnh ci1a pháp 1ut; 

e) TO chüc tip nbOn, quãii 1', trInb Uy ban nhãn dan tinh quyêt dmh xir l'' 
hoIc xi.r 1r theo thâm quyên clôi vth tâi san khOng xác djnh duçic chii s& hth.i; tài 
san bi chôn giâu, chIm darn dircic tIm thây; di san không có ngtr&i tbra ké; tài 
san tich thu sung qti' nhà ntr6c theo bàn an, quyêt cijnh thi hành an; tài san cüa 
các dr an sr dung von nba nuóc (bao gOm câ von ODA) khi dir an kêt thüc vâ 
các tâi san khác citr'cxác lOp  quyên s& bru cüa Nba nu6c, tãi san cüa tO cht'rc cá 
nhân tr nguyen chuyén. giao quyên s& lith.i cho chInh quyên dja phtrcing; 

g) TO chirc quãn l' vã kbai thác tâi san nba nuác chira chrçic cap có thârn 
quyCn giao cho tO clthc, cá nhãn quãn l', sü dung; quãn 1' các nguOn tâi chmnh 
phát sinh trong qua trmnh quãn l"r, kbai thác, cbuyên giao, xr l' tãi san nba nuóc; 

11) Tharn mini Uy ban nhân dan tinb có ' kiên vói các B, ngành Va Bô 
Tãi chmnh ye vic sap xêp nba, dat cüa các ca quail Trung irang quãn l trên dja 
bàn; 

i) Quãn 1'' ca s& dü lieu tài san nba nu&c tlluc phm vi quail h' cüa da 
phuang; giáp Uy ban nhãn dan tinh thrc hin báo cáo tmnh b'rnh quãn l, sir diing 
tãi san nba nu6c thuc phtin vi quail lr cüa dja pbuang. 

7. Quãn l' nba nu6c ye tài chInh dOi vói các qu do ca quan có thâm 
quyên a dja phtrcing thành lap theo quy clnh cüa pháp luât (Qu dâu ti.r phát 
triên, Qur pbát trien dat, Qu bâo ye rnOi tnr&ng, ...); 

a) PhOi hçip xây dirng Dé an thãnh lOp  vâ boat dng ciia các qu báo 
cáo Uy ban nhân dan cap tinh pile duyt hoc trInh cap có thãm quyên phé 
duyCt, tbam mini giup Uy ban nhãn dan cap tinh quyêt dmli cac van dê i,ê 
phuang thrc diêu hành, dOi tucing ctâu tu vâ cho vay; lâi suãt; cap vOn diêu l; 
giãi the các quçr theo quy djnh cüa pbáp luOt; 

b) Hu&ng dan, theo clôi, thanh tra, kiêrn tra, giám sat hott dng cüa các 
qu'ç; kiêm tra, giárn sat viêc chap hành chC d quãn l tài chInh, báo cáo k4t qua 
hoat dOug cua Qu dinh ky theo ché dO quy dinh va thuc hiên cac nhiêm vu khac 
tbeo phàn cOng cüa Uy ban nhàn dan tinh; 

c) Kiêm tra, giám sat vic Sir dçing nguOn vOn ngan sách dja 
phuang ñy thác cho các tO chüc nhOn  üy thác (Qu' dãu ttr phát triên, các tO chüc 
tâi chInh nba ntrâc,...) dé tliirc hiCn giãi ngàn, cho vay, ho trci lãí suãt theo các 
miic tiCu cia duçc Uy ban nhàn dâii tinh xác djnb. 

8. Vê quail tãi chInh doanh nghip 
a) Huang dn thirc bin các chInh sách, cbê d quaIl F tai chinh doanh 

nghiep cua các io?i hmh doanh nghip, tãi chmh iicp tác xã vã kmb tê tp tile; 
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chInh sách tãi chInE phuc vçi chuyên dôi s& h1ru, Sip Xép lai doanh nghip nba 
ni.r6c, chuyên dôi don vi su nghiép cong 1p thânh doanh ngbiêp, cO 
pbãn boa dcm vi sir nghiép cong 1p, ché d quãii Jr, bão toàn vã phát triên vOn 
nhâ nlx&c t?i doanh nghiép; 

b) Kiém tra vá xü iç cac hãnh vi vi pham viêc tlnrc hin pháp 1ut ye tâi 
chmnh, kê toán cila các loai hInh doanh nghiêp trén dia ban theo quy djnh cüa 
pbáp luit; 

c) Quãn l'çr phn vn vã tãi san thuôc so bttu nhâ nrâc t?i các doanh 
nghiep, to chirc kinb tC hop tác, kinh té tp the do dja phircrng thành 1ip theo quy 
dinE cüa pháp lut; t1c hiii quyên, nghia vi di din chü sO hthi phán vOn nhà 
lurOc t?i các doanh nghiêp theo phán cong cüa Uy ban nhán dan tinh; 

d) Kiêrn tra viéc quãn 1r sü diing vOn Va tái san nhâ nithc, viéc phãn phôi 
thu nhp, trIch lap vá sr ding các qur cüa doanh nghiêp nhâ ntrOc do dja 
pbuang thành lap; thtrc hin chüc nãng giám sat, dánh giá hiu qua boat dng 
cüa doanh nghiêp nhã nuOc do dia phuang thânh 1p Va doanh nghip có von 
nba nuOc theo quy djnh càa pháp lut; 

d) Tong hop tInh bInh chuyên dôi sO hru, sap xêp 'ai doanh nghiêp nba 
m.r6c; phán tIch, danE giá tmnh hInh tài chInh doanh ngbip 100% vOn nba nuOc 
Va các doanh ngbiêp có vOn nba nuOc do cija phucing thãnh lap hoàc gop vOn, 
báo cáo Uy ban nhàn clan tinE Va B tnrOng B Tài cbInh: 

e) Quãn lr vic trich hlp và sü ding qu tiên hrcing, thu lao, tiên thi.r&ng 
cüa Kiêm soát viên vã Ngi.rOj dai diên vOn nhã nuOc tti doanh nghip theo quy 
dinh cüa pháp hat; 

g) TOng hop dánh giá tInh hInh thuc biên ccy ché tâi climb PhUC vu chIrth 
sácb phát triên hop tác xa, kinh té tp the trên da bàn theo quy djnb cüa pháp 
luât; 

h) Là thku mi tip nbãn báo cáo tâi chinh cüa doanh ngbiêp cO vn du tu 
trirc tiêp nirOc ngoài (FDI) Va tOng hop, phãn tIch tinE hInh tài chInb doanh 
nghiêp FDI theo chê do quy djnh phuc vii cbInh sách phát trién kinh tê - xã bi, 
thu hCit von dàu ti.r nuOc ngoài tren d4a bàn tbeo quy dnh cüa pháp 1ut. 

9. Vê quãn 1' giá vâ thãin djnh giá: 

a) Trmnh Chü tjch Uy ban nhán dan tinh ban banE theo thãm quyCn boàc 
trinh cap có thàm quyên ban hãnh dnh htrOng quãn l, dje hãnh, bInh on giá 
bang nàm, 5 nàm, 1 0 nàm các niat hang thuôc tbãrn quyCn quãn 1" ciia Uy ban 
nhãn dan tinh; dii thão van bàn hirOng dn pháp 1ut ye giá và tham djnh giá tren 
dia ban theo quy dinE cua pha

,p luàt quy dmh trinh tu, quy trinh thàrn dinE 
plurcing ángiá và phàn cap quyêt dlnh giá dOi v6i bang hóa, dich vu thuôc thám 
quyên quyêt dnh giá cüa Uy ban nEãn dan tinh; 

h) QuyCt dinh hoàc trmnh cap co tha quyên quyêt djnh giá tài san, hang 
bOa, clich vitheo phân cOng. pbán cap cüa Uy ban iiliàn dan tlnh; 

c) Thãm cljnh phtro'ng an giá theo dC ngh cüa SO quán l ngànb, linh 
virc, dcTn vj san xuãt kinh doanh dé SO quãn l' ngãnh, linE vrc, don vi san xut 
kinh doanli, trmnh Uy ban nhãn dan tinb quyét djnh theo quy dlnh cüa pháp lut; 

d) Cbü trI, phOi hop v6i các ca quan có lien quan tO chüc kiêm tra y&i t 
hInh thanh giá theo quy dinE cüa pháp Iut; 
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ci) T chüc hip thtrong giá theo quy djnh cüa pháp luât, thirc hiên chirc 
ning thanh tra chuyén ngành ye giá trên tha bàn tinh theo quy dnh cüa pháp 
luát; 

e) Chü trI, phôi hop v&i cac ca quan có lien quan, trInh Uy ban nhán dan 
tinh quyt dinh biên pháp bmnh on giá trén dja bàn theo quy djnh cña pháp luãt; 
to cht'rc thirc hiên các bin pháp bInh on giá; bô sung rnit hang tlwc hin ké khai 
giá và tO chic tliirc hin ké khai giá qii dja phxmg theo quy dnh cüa phap 1ut; 

g) Tham mini Uy ban nhãn dan tinh trong vic phãn cong vã tO chüc thrc 
hiên thãm dinh giá tài san nba nithc thuôc dja phi.rang quail 1; chü trI, pbOi Ilc1p 
vth các cci quan có lien quan thirc hiên thâm c1nh giá dôi vói tâi san nhà nix&c 
theo phàn công, phân cap cüa Uy ban nhãn dan tinh; 

h) Xây dirng, quãn l, vin hánb Va khai thác cci s dr lieu trên dja bàn ye 
giá theo quy djnh cüa pháp lut. 

10. Hixóng dan, quãn l' và kiêm tra vic t1c hin các quy d!nb cüa pháp 
luit clOi v&i các to chüc cung 1rng djch vu tâi chInh thuôc 11th vrc tài chInh, kê 
toán, kiêm toán ciôc lap, dáu tt.r tài chInh, các doanh nghip kinh doanh xO s, 
dat crvc vã trO chcii có thrãng trén da bàn theo quy djnb cüa pháp lut. 

11. Hu6ng dn chuyCn rnOn, nghip vi ye llnh virc tãi chInh thuc p1itm 
vj quãn l' ciXa S& dOi vth PhOng Tãi chInh - Kê hoach thuc Uy ban nhán 
dan huyn, thành phô, thj xâ. 

* 12. Thanh tra, kiêin tra, giãi quyêt khiCu nii, to cáo; xü 1 theo thãm 
quyên hoâc kiên nghi cap cO thâm quyên xü l'' các hành vi vi phm pháp lut 
trong các llnh virc thuôc pham vi quãn 1r nhâ mr6c cüa S&; phông, chông tham 
nhing, tiêu ctrc vâ thuc hànb tiêt kiêm, chOng lang phI trong vic si.:r dung tãi 
san, kinh phI dtrc giao theo quy djnh ciXa pháp 1ut. 

13. Quy dnh cii the chüc ntng, nhiêm vu, quyên han và cci câu to cbüc 
Van phOng, thanh tra, phOng chuyên rnOn, nghip vii phi hop vói chüc näng, 
nhim v1i, quyen ban ciXa S& theo hir6ng dan chung ciXa B quai' l'' ngânh, llnh 
virc vã theo quy dnh cüa Uy ban nhãn dan tinh. 

14. Quãn l'' to chüc b may, bien che cOng chirc, cci cáu ngach cOng chirc, 
vj tn vic lam, cci câu viên chüc theo chIrc darih nghê nghip vã so lixcmg ngi.thi 
lam Vic trong các don v Sir iighip cOng 1p; thic 1lifl chê d tiên lixcng Va 
chinh sách, cbe do dãi ngô, dào tao, bôi duOng, kben thtr&ng, diCu dng, bô 
nhiem, luân chuyen, biêt phái, cho t1r chüc, k'' luât, min nhiêm, cho thOi viêc, 
nghi hun dôi 'vó'i cOng chiXc, vien chiXc vâ ngithi lao ctng thuOc phm vi quan l 
cüa S& theo phãn cap cña Uy ban nhãn dan tmh và theo quy dnh ciXa pháp luIt. 

15. Thrc hin hop tác quôc tC ye 11th vrc tài chInh theo quy djnh ciXa 
pháp 1ut và sr phan cong hoc üy quyên cüa Uy ban nhãn dãii tinh. 

16. TO chüc triên khai i'rng diing cong ngh thông tin; xãy dimg, quan i' 
và khai thác he thông thông tin, km tn p1l1lC V1i Cong tác quan ly tai chInb, tãi 
San vã chuyCn mOn nghiep vii dime giao; chü trI cOng bO so lieu tài climb, cung 
cap thông tin thông kC tãi chinh tren dja bàn tbeo quy djnh cüa pháp luât. 

17. Quãn l và chu trácb ninem ye tãi chInh chrc giao theo quy djnh vâ 
theo phàn cOng hoc iXy quyen cüa Uy ban than dan cap tinh. 
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18. Thirc hin cong tác thông tin, báo cáo djnh kr Va dt xut v tInh hInh 
thuc hiên nhiêrn vu dixc giao v6i Uy ban nhán dan tinh, các B, ca quan ngang 
B. 

19. Thuc hiên các nhiêrn vu khác do Uy ban ithán dan, Chü tc1i Uy 
ban nhán dan tinh giao và theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

Chtro'ng II 
TO CIII5C BO MAY VA BIEN cHE 

Diu 3. Co' câu t chüc vã biên die 
1. Lãnh clao S&: 
a) S& Tái chInh có Giám c1c vã 03 Phó Giám dôc, 
b) Giám dôc S& Dli chInh lã ngu'&i di'rng dáu S&, chju trách nhiêm 

trix6c Uy ban nhân dan, Chü tich Uy ban nhán dan tinh vá tnrc pháp lut ye 
toñn b boat dng cüa S&; chiu trách nhiêm báo cáo cong tác tnr6c Hi dông 
nhan dan tinh, Uy ban nhân dan tinh vã Bô Dli chInh theo quy dnh; 

c) Phó Giáin dôc s& là ngu&i giüp Giám doe s& chi do int sO mat cong 
tác vâ chiu trách nhiêm tru6c Giám dôc sd' và tnrâc pháp luOt ye các iihiêm vu 
chric phàn cOng. Khi Giám dôc s& yang mat, môt Phó Giám doe s& throc Giám 
doe üy nhiêm diêu hành các hoit dông cüa S;

* d) Viêe bO nhiém, bô nhiêni lai, min nhiêm, diêu dôn, luán chuyên, 
khen thtrOrng, k' lut, cho tr chüc, nghi huu vá thuc hin các ehé d, chmnh sách 
clOi vâi Giám doe s& vã Phó Giárn dc s& do Chü tch Uy ban nhàn dan tinh 
quyêt djnh theo quy dinh cüa Dáng vá Nhà ntr&c; 

d) Can Cu quy dinh phftn cap quãn 1'' to chüc can bô cüa Uy ban nhán 
thin cap tinh, Giám dôc s& quyêt dinh hoc trInh ca quan Co thãrn quyên quyêt 
djnh bô nhiêm, miii nhiêm ngtr&i dirng dãu, cap phó cüa ngi.r&i dmg dáu các 
ctmi vj thuôc S& theo tiCu chuãn chIrc danh do Uy ban nhán dan cap tinh ban 
hành. 

2. Co cãu to chfrc các phông, ban, don vj: 
a) VAn phOng, 
b) Thanh tra; 
c) Phông Quán l' ngán sách; 
d) PhOng Tài chInh Hãnh chinh su nghiép; 
d) PhOng Dli chInh Dâu tu; 
e) PhOng Quãn icr Giá vã Cong san; 
3. Biên ché cOng chfrc, S6 hrçing ngu'o'i lam vic 
a) Biên ché cong chüc, so ltro'ng ngui iàm vic cüa S Dli chInh duçc 

glao trén co s& vi trI viêc lam, gAn v6i chtrc nAng, nhiêm vu, pliim vi hoat dng 
vA nm trong tong so biên ché cong chirc. 

b) CAn cü chüc nAng, nhiém vu, co cáti to chuc và danh muc vi trI viêc 
lam, cc câu ngch cong chirc duac cap thám quyên phé duyét, hang nAm S& Tài 
chInh xãy d%rng kê hoach biên chê cOng chüc, so hrng ngi.r&i lam viêc 
trinh trinh cap thãm quyên xem xét, quyêt c1nh theo quy dmh cüa pháp 1ut. 
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Chtro'ng III 
TO CHUC THU'C HIEN 

Diêu 4: J3iéu khoãn thi hành 
Can bô, cong chüc S& Tài chInh vã các dan vj lien quan chap hânh 

nghiêm tüc quy djnh nay. 
Trong qua trinh th%rc hin, nêu có van dê phát siith hoc w&ng mac, Giám 

dôc S& Tãi chInh báo cáo U ban nhãn clan tInh xem xét dé diêu chinh, bô sung 
cho phà h?p./. 
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