
UBND HUYỆN MAI SƠN 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KH 

 

Số: 954/CV-TCKH 
V/v xin ý kiến tham gia đối với Dự 

thảo Quyết định về việc quy định vị 

trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; 

cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng 

Tài chính – Kế hoạch huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mai Sơn, ngày 19 tháng 10 năm 2022 

Kính gửi: - Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 của Bộ 

Tài chính về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa 

phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thông tư 

số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Công 

văn số 3497/UBND-VP ngày 11/10/2022 của UBND huyện Mai Sơn về việc tham 

mưu dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

Phòng Tài chính – Kế hoạch đã xây dựng dự thảo Quyết định về việc quy 

định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng 

Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.   

Để tiếp tục hoàn thiện văn bản dự thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành, 

Phòng Tài chính – Kế hoạch xin ý kiến các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Quyết 

định về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức và 

biên chế của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

(Chi tiết có dự thảo Quyết định kèm theo) 

Các ý kiến tham gia trực tiếp hoặc bằng văn bản đối với dự thảo gửi về 

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trước ngày 28/10/2022 (01 bản mềm gửi qua 
địa chỉ gmail: tckhms@gmail.com) để tiếp thu, chỉnh sửa trình UBND huyện 

xem xét, ban hành.  

Phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm cho ý kiến./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Trần Ngọc Nghị 
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