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THÔNG TƯ
Sửa đỗi, bổ sung Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV  

ngày 06/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của cơ quan chuyên môn 
về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quỵ 
định tô chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 1 78/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại công văn số 4241/BNV- 
TCBC ngày 31/12/2009;

Bộ Tài chính sửa đổi, bố sung Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC- 
BNV ngày 06/5/2009 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô 
chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp huyện như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 2, Thông tư liên tịch số 
90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 như sau:

“ 11. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh 
tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý 
biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chê độ đãi ngộ, đào tạo, 
bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy 
định của pháp luật

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục trực thuộc Sở 
Tài chính được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 
04/2/2008 của Chính phủ quy định tố chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 01 tháng 6 năm
2010.



/Trong quá trình thực hiện, nêu có khó khăn, v ướng  m ắc, các đơn vị phản
V * • * r  *>

ánh kịp thời vê Bộ Tài chính và Bộ Nội 
quyền

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chù tịch nước; Văn 
phòng Chính phủ;
- Viện Kiể m sát NDTC, Toà án N DTC;
- Văn phòng BC Đ  phòng chống tham nhũng TW ;
- Kiểm toán nhà nước;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
Ủy ban nhân dân các tinh, TP trực thuộc TW;

- Sở Tài chính, Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ T ư  pháp);
- Website C h ính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

vụ để xem xét, giải quyết theo thẩm
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