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CÔNG BÁO/Số 48+49/Ngày 22-12-2017
ỦY BA HÂ DÂ
HUYỆ BÀU BÀG

CỘG HÒA XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT AM

Số: 11/2017/QĐ-UBND

Bàu Bàng, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐNH
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bàu Bàng
ỦY BA HÂ DÂ HUYỆ BÀU BÀG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ +ghị định số 37/2014/+Đ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ +ghị định số 34/2016/+Đ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-B+V ngày 11 tháng 12
năm 2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ +ội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân
dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-B+V ngày 31 tháng 12 năm
2015 của Bộ Tài chính và Bộ +ội 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 huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UB+D ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức,
biên chế và cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp
nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bàu Bàng tại Tờ
trình số 93/TTr-PTCKH ngày 23 tháng 10 năm 2017 và đề nghị của Trưởng phòng
+ội vụ tại Tờ trình số 345/TTr-P+V ngày 07 tháng 11 năm 2017.

