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THÔNG BÁO 
Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo  

Sở Tài chính Quảng Bình 

 

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài chính Quảng Bình; 

Căn cứ Quy định số 179-QĐi/BCSĐ ngày 29/10/2018 của Ban Cán sự đảng 

UBND tỉnh Quảng Bình về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ; 

Căn cứ Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Tỉnh uỷ Quảng Bình về 

trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý trong thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; 

Căn cứ Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc tiếp nhận vào công chức và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó 

Giám đốc Sở Tài chính. 

Sau khi thống nhất trong Ban Giám đốc tại cuộc họp ngày  21/10/2020, Sở 

Tài chính Quảng Bình thông báo phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc trong 

Lãnh đạo Sở như sau: 

I. VỀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO SỞ 

1. Ông Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở 

Điều hành mọi hoạt động của Sở Tài chính; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, 

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của 

Sở Tài chính; trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn: 

- Công tác xây dựng, phân bổ, quản lý và điều hành ngân sách; 

- Công tác quản lý viện trợ, các quỹ tài chính tỉnh, các nguồn vốn Dự án 

ODA; 

- Công tác tổ chức cán bộ; chủ tài khoản của cơ quan;  

- Công tác Đảng và công tác quốc phòng, an ninh; 

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Ngân sách; 

- Địa bàn phụ trách: Thành phố Đồng Hới; huyện Quảng Ninh; 

- Đảm nhận vai trò các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của 

Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

2. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở 



Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực 

được phân công, phụ trách và tham mưu 

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn: 

- Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp; 

- Công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản; 

- Tham mưu phân bổ và cấp phát các nguồn kinh phí: Kinh phí dịch vụ công 

ích thủy lợi; kinh phí bảo vệ rừng; nguồn kinh phí khác theo sự phân công của 

Giám đốc Sở; 

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách, các lĩnh vực được phân công; 

- Phụ trách công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 

sở; 

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính Doanh nghiệp và Phòng Tài chính 

Đầu tư; 

- Địa bàn phụ trách: Huyện Lệ Thủy và Thị xã Ba Đồn; 

- Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh uỷ, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở các ngành, đơn vị liên quan. 

3. Ông Trương Tùng Giang - Phó Giám đốc Sở 

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực 

được phân công, phụ trách và tham mưu. 

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn: 

- Công tác thanh tra tài chính; 

- Công tác quản lý giá, phí, lệ phí, quản lý tài sản công;  

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách các lĩnh vực được phân công; 

- Công tác Công đoàn Sở; 

- Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Sở; Phòng Quản lý giá và công sản;  

- Địa bàn phụ trách: Huyện Tuyên Hoá; huyện Minh Hóa;  

- Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh uỷ, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở. 

3. Ông Bùi Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở 

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực 

được phân công, phụ trách và tham mưu. 

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn: 

- Công tác quản lý tài chính hành chính sự nghiệp;  

- Công tác quản trị Văn phòng, cải cách hành chính, pháp chế; 

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và Dịch vụ tài chính công; 

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách các lĩnh vực được phân công; 

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp; Văn phòng 

Sở và Trung tâm Tin học & Dịch vụ Tài chính công trực thuộc Sở; 

- Địa bàn phụ trách: Huyện Bố Trạch và huyện Quảng Trạch; 



- Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh uỷ, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở. 

II. CƠ CHẾ LÀM VIỆC TRONG BAN LÃNH ĐẠO 

Lãnh đạo Sở Tài chính làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ 

thủ trưởng, phát huy năng lực và trách nhiệm cá nhân của từng thanh viên lãnh đạo 

Sở theo chức trách, nhiệm vụ được phân công. 

Theo lĩnh vực, đơn vị và địa bàn phụ trách được phân công, các đồng chí 

Lãnh đạo Sở có trách nhiệm phối hợp, bàn bạc giải quyết, xử lý công việc đúng 

chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong một số trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở 

có thể trực tiếp hoặc cùng giải quyết một số công việc đã được phân công cho Phó 

Giám đốc Sở. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc 

Sở ủy nhiệm thay thế Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. 

Ngoài những nhiệm vụ được phân công trên, các Phó Giám đốc thực hiện và 

chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Tài chính, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh và các tổ chức liên quan yêu cầu trực tiếp. 

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ được phân 

công, các Phó Giám đốc Sở phải thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo Giám 

đốc để nắm được tình hình, chỉ đạo, điều hành công việc chung. 

Thông báo này thay cho Thông báo số 2944/TB-STC ngày 01/9/2020 của Sở 

Tài chính Quảng Bình./. 

 

Nơi nhận:                                            GIÁM ĐỐC  
- Bộ Tài chính;  

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

- Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;                        

- Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố;                                           Phan Mạnh Hùng 

- Ban Giám đốc Sở TC; 

- Các phòng và TTTH & DVTCC thuộc Sở; 

- Đăng tải trên trang Website cơ quan;        

- Lưu: VT, VP. 

 

                              
 

 


		hungpm.stc@quangbinh.gov.vn
	2020-10-26T12:48:09+0700


		2020-10-26T14:16:19+0700


		2020-10-26T14:17:10+0700


		stc@quangbinh.gov.vn
	2020-10-26T14:21:44+0700




