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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN LẠNG GIANG 

 
Số: 02/2019/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND 
huyện ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lạng Giang 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẠNG GIANG 

 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 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh;  

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 
năm 2015 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh;  

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 
năm 2015 của liên Bộ Kế hoạch& Đầu tư - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2013 của 
UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ 
máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 124/TTr-NV ngày 
29 tháng 10 năm 2019. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND 
ngày 05/8/2016 của UBND huyện ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 
Lạng Giang: 

1. Sửa đổi cách trình bày phần căn cứ thứ tư và căn cứ thứ năm như sau: 
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Căn cứ Thông tư Liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 
năm 2015 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 
năm 2015 của liên Bộ Kế hoạch& Đầu tư - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;  

2. Bổ sung vào Khoản 1, Điều 1 của Quy định nội dung "đăng ký doanh 
nghiệp" vào trước đăng ký kinh doanh. 

3. Sửa đổi Khoản 2 Điều 2 của Quy định như sau: 

a) Sửa đổi thứ tự các Điểm: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 
2.11 tại Khoản 2 Điều 2 của Quy định tương ứng thành các Điểm: a, b, c, d, đ, e, 
g, h, i, k, l. 

b) Sửa đổi các ý: a), b) tại  Điểm 2.1 và  a), b), c, d,  tại Điểm 2.6  Khoản  
2 Điều 2 thành các ý gạch đầu dòng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày  06  tháng 11 năm 2019.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị thuộc UBND huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Đặng Đình Hoan 

 
 
 
 
 
 


