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Dự thảo                                                 

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Quyết định Quy định về chức năng, nhiệm vụ,  

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng 

    

 

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng                          

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 

của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Công văn số 545/UBND-TH ngày 06/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính trên địa 

bàn tỉnh, 

Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng như 

sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

- Quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đổi mới, 

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII; Thực hiện chủ trương Tỉnh ủy về cải cách tổ chức bộ máy 

hành chính, tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức; Đề án 08-ĐA/TU 

ngày 24/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 
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- Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần sắp xếp lại bộ máy cho 

phù hợp với số lượng biên chế được giao; đồng thời, khắc phục tình trạng bộ máy 

cồng kềnh, hoạt động không hiệu quả. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 

THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Sở Tài chính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở theo hướng sáp nhập các phòng 

chuyên môn thuộc sở nhằm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài chính đảm bảo phù hợp, tránh chồng chéo, trùng lắp, phù hợp với 

Phương án sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy hành chính của Sở Tài chính được Tỉnh 

ủy chấp thuận. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Đảm bảo bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. Sở Tài chính chủ trì soạn thảo, tổ chức lấy ý 

kiến các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia góp ý; tiếp thu giải trình ý kiến các cơ 

quan, đơn vị; chỉnh sửa, hoàn chỉnh văn bản, gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy 

định, hoàn chỉnh sau thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO 

1. Bố cục 

Dự thảo Quyết định gồm có 3 điều: 

- Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 

- Điều 2: Quy định hiệu lực thi hành. 

- Điều 3: Quy định tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo quyết định 

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở gồm: 

- Văn phòng; 

- Thanh tra; 

- Phòng Quản lý Ngân sách và Tài chính Hành chính sự nghiệp; 

- Phòng Tài chính Đầu tư; 

- Phòng Quản lý Giá, Công sản và Doanh nghiệp; 

 



3 

 

(Đính kèm dự thảo Quyết định, tổng hợp ý kiến đóng góp  

và văn bản thẩm định của Sở Tư pháp) 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VP. 

 

 
 

GIÁM ĐỐC 
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