
UBND TINFI B1N}T DJNG CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIIT NAM 
sO KE bACH VA DAU TU Dc 1p  — Tir do — Hnh phüc 

S:  /1  !QD-SKHDT BInh Dwoizg, ngày 3i tháng 12 nám 2021 

QUYET DINH 

V vic phân cong nhim vi di voi Ban Giám d6c S& K hoich và Du tir 

GIAM DOC sO KE HOACH VA DAU TU' 
Can c& Quyt djnh si 38/2016/QD-UBND ngày 05 tháng 10 nám 2016 cüa 

Uy ban nhán dan tinh .Blnh Ditcing ye vic ban hành ch&c nàng, nhiêm vii, quyn 
hgn, to ch&c cza SO' Ké hoich và Dáu hi' tinh BInh Dito7g; 

Can cá Quyêt dinh sO 2126/QD-UBND này23 tháng 7 nàm 2019 cüa Uy 
Ban nhOn dan tinh Blnh Du'o'ng ye vic sap xêp to chic hành chInh cza SO' Ké 
hoach và Dâu hi' tinh BInh Duv'ng; 

Can c& cuç5c hQp Ban Giám dc SO' KI hoach và Dcu tic ngày 31/12/2021; 

Xétd nghj cüa Chánh Van phOng SO' KI hoçzch và L)du tu'. 

QUYET DiNH: 

Diu 1. Nguyen tc phân cong và quan h cong tác gifra Giám dc Va Các 
Phó Giám dôc 

1. Giám dc là ngu?i dtrng dAu Sâ, chju trách nhim tnxâc Tinh üy, HOi 
dông nhân dan tinh, Uy ban nhân dan tinh ye toàn b cong vic thuOc chirc näng, 
thâm quyên cüa Sà; dong thai chju sir chi dao,  kiêm tra, hu6ng dn ye cong tác 
chuyên mon nghip v.i cUa B Ké hoach và Dâu tu. 

2. Giám dc quyt djnh các cong vic thuc pham vi cüa Sâ và chju trách 
nhim ye nhfrng cong vic do Sâ trrc tiêp quán 1, chju trách nhim lien dài ye 
nhü'ng cong vic dà phân cong cho các Phó Giám doe tnrâc lành do cap trên; chi 
dao toàn din cong tác cüa Sâ; trirc tiêp chi dao  thirc hin các nhim vu thuôc llnh 
virc quän 1 nhà nixâc cüa Sc Kê hotch và Dâu Ui. 

Can cr vào tmnh hInh thue t, d dam bão yéu cu thrc hin các nhim vii 
cüa Sâ, Giám dôc xem xét, diéu chinh phân cOng nhim vii cUa các PhO Giám 
dôc. 

3. PhO Giám dc Sâ là nguii giüp vic cho Giám d6c S, duçic Giám dc S 
phân cOng hoc Uy quyên phii trách mt so linh vrc cong tác và chju trách nhim 
truâc Giám doe Sâ ye 11th virc cOng tác duçic phân cOng, dông thyi cüng Giám 
dôc S lien dOi chju trách thim truOc cap trên ye vic tham muu, dé xuât cüa 
mInh trong linh virc duçic phân cOng. Can cü vào tInh hinh thirc té, dê dam báo 
yeu cu, thirc hin các nhim vi cüa Si; Giám doe xem xét, diêu chinh phân Cong 
nhim vv Cüa các Phó Giám doe. 
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4. Trong trthng hçip can thiêt hoc khi Phó Giám dôc ph trách linh virc 
yang mt thI Giám doe trrc tiêp chi dao  x 1 hoc giao Phó Giám dc khác chi 
dao xü 1 cong vic. 

5. Trong khi giãi quy& Cong vic, nhng vAn d lien quan dn nhiu s, 
ngânh, dja phung thI Phó Giám dôc duçic giao nhim vu chU dng trao di kin 
vOi Phó Giám doe phii trách linh virc chuyên mon trwc khi quyét djnh. Trong 
trung hcp các Phó Giám dôc Co kiên khác nhau thI Phó Giám dc duqc giao 
chü trI giãi quyêt cOng vic báo cáo Giám dOc xem xét, quyêt djnh. 

6. Khi có nhctng vAn d phát sinh vut qua thAm quyn cUa Giám dc Sâ hay — 
chua duçic sr thông nhât kiên cüa các s&, ngành, doàn the lien quan thI Giám 
dOe Sâ báo cáo vOi Uy ban nhân dan tinh dê xem xét cho kiên chi dao. 

Diu 2. Ni dung cong vic thrçvc phân cong trách nhim và quyn hn 
cüa Phó Giám dôc. 

1. Trong phim vi linh virc duçic phân cong chi do, phu trách, theo dOi PhO 
Giám dôc Co trách nhim và quyên han: 

a) Di vài linh virc, cong tác duc phân cong chi do, giái quyt: Chi do, 
kiêm tra, don dOe, theo dOi vic to chc thi;rc hin các chü truGng, chInh sách, 
pháp 1u.t, các thim vi;i ké hoch và ngân sách nhà nuàc thuc lTnh vi;rc, cOng tác 
mInh phi;i trách; xr l theo thâm quyên các van dê phát sinh trong linh vi;rc cOng 
tác duçc phân cong. 

b) DM vOi các phOng chuyên mon duçc phân cong chi d.o, phi;i trách: 

Chi do, kim tra, don dc thi;rc hin các nhim vi;i, xcr l d6i vi các phOng 
duçic phân cOng phi;i trách. Chi do, xir l nhCtng van dê phát sinh trong nOi bO. 

Chi djo, ph6i hçip các phOng cüng lien quan dn vic thirc hin các thim vi;i 
chung; to ra môi lien kêt, phôi hcip chat chë, hiu qua gita các phOng, bão dam 
doàn két, thi;rc hin tot các nhim vi;i duçic giao. 

c) Ngoài các nhim vi;i ci;1 th duçic phân cOng, Phó Giám dc CO trách thim 
theo dOi, näm bat các hot dng chung cüa S dê có the dam nh.n các nhim vi;i 
khác vOi si;r phân cOng khi Giám doe giao thim vi;i. 

2. Phó Giám dc duçic k các van ban thuc linh vi;rc, cong tác duc phân 
cong chi do, giái quyêt các van ban do Giám dOe üy quyên. 

Diu 3. Phân cong nhim vi;i cila Giám dc và các Phó Giám dc 

1. Giám dc Sr — Mai Ba Triwc 

Länh do vã quán l chung mi hoat dng cUa S K hoich và DAu tu theo 
chrc näng, thim vi;i, quyên hn duqc Uy ban nhân dan tinh giao; chju trách 
thim truOc Tinh u, Uy ban nhân dan tinh và BO Ké hoch và Dâu tu ye hoat 
dng cüa ngành Kê hoach và Dâu tu ti dja phucing. 

Tri;rc tip phi;i trách các phông: Tng hçp- Quy hotch, Thanh tra So, Van 
phOng SO. 



- Chi do, giãi quyt cong vic: Cong tác t chirc can b; cong tác tâi vi, 
cong tác phông chong tham nhUng, th%rc hành tit kim, chông lang phi, xay dijng 
ni b trong sch, vng mnh; cOng tác bão v chInh trj ni b, cong tác thi dua, 
khen thixâng, k' 1ut cOng chüc và ngi.thi lao dng; Tiêp cOng dan, giãi quyét dn 
thu, khiêu ni tO cáo va nhUng van dê quan trong khác cüa Sâ. 

- Lam thim vi: ChU tjch các Hi dng: xét duyt nng lucmg; dào to bi 
duOng; thi dua khen thuông, xir 1 k lust; tham gia các Ban chi do cUa tinh lien 
quan den llnh VJJC Cong tác phii trách. 

- Trirc tip k các van ban trinh Uy ban nhân tinh thU tnwng v nhã a, tram 
xàng dâu, chçx, các chU truong dr an dâu tu, chU trucmg dâu tu. 

- Phi trách chung cOng tác dâu tu COng. 

2. Phó Giám dc- Nguyen Trung TIn 

GiUp Giám d6c Sâ chi dao  cac côfl vic da duçic Giám dc Uy quyn theo 
chi.rc nàng, quyên han;  k thay Giám dOe các van ban lien quan cOng tác hành 
chInh, tài vii. Nêu cong vic phát sinh dOt  xuât vuçYt thâm quyên giái quyêt phái 
xin kiên chi dao cUa Giám doc. 

Trrc tiêp phii trách các phông: 

- Phông Dang k kinh doanh; Chi dao,  giái quyt các cOng vic thuOc 11th 
viic Dang k doanh nghip. 

- PhOng Kinh t d6i ngoai; Chi do, giäi quyêt các cOng vic thuOc 11th virc 
phông Kinh tê dOi ngoi và mOt so vic khác do Giám dôc phân cOng. 

Tham gia các Ban chi dao  cUa tinh lien quan dn 11th we cong tác duqc 
phân cong phi trách. 

3. Phó Giám dc — Trnh Hoàng Tuân Anh 

GiUp Giám dc Sâ chi dao  các cOng vic da dtrçc Giám d6c Uy quyn theo 
chiirc näng, quyên han;  nêu cong vic phát sith dOt  xuât vut thâm quyên giái 
quyêt phãi xin kiên chi d cUa Giám doe. 

Trirc tip phii trách và chi dao  giái quyt các cong vic thuOc  11th virc cUa 
phOng Kinh tê ngàth vá phii trách Trung tam H trcl Doanh nghip. 

Phii trách cOng tác quy hoach tinh; K hoach phát trin kinh th - xA hOi  và 
mOt so Cong vic khác do Giám doe phân cOng. 

Tham gia các Ban Chi dao  cUa tinh lien quan dn linh we Cong tác duc 
phân cong ph'i trách. 

4. Phó Giám dc — Lai Xuân Dt 

GiUp Giám dc Sâ chi dao  các cong vic d duqc Giám dc Uy quyn theo 
chirc näng, quyen han;  nêu cong vic phát sith dOt  xuât vut tham quyên giái 
quyet phãi xin kiên chi dao  cUa Giám dOc. 



Trc tip phii trách phông Khoa giáo- Van xä, chi dao  giãi quyt các cong 
vic chuyên mon thuc khôi Khoa giáo- Van xã; Cong tác quy hoch, kê hoch 
phát triên va các chung trmnh mi1c tiêu quôc gia; Thm dnh kê hoch dâu thâu, 
thâm djnh chU tnrang các dir an không câu phân xây dirng thuc khôi Khoa giáo-
Van xã vã mt so vic khác do Giám dôc phân cong. 

Phi trách toàn b các cong trInh tr9ng dim cUa tinh (tiên d, mc 
khokhàn). 

Tham gia các Ban Chi dao  cUa tinh lien quan dn lTnh virc côn teJ.ucc 
phân cong phii trách. 

Diu 4: Chánh Van phOng, Chánh Thanh tra, Tnthng các phông tc Sâ và 
cac Ca than có ten ti Diêu 3 chju trách thim thi bath Quyêt djnh nay. 

Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tir ngày k5' và thay th Quyt dtnh  s 
55/QD-SKEDT, ngày 01/6/2021. Thy vào tInh hinh thirc tê cüa cc quan Giám doe 

s diêu chinh phân cong nhim vii trong Ban Giám doe cho phü hqp4. 

No'i nhn: 
- Bô Ké hoach và Dâu ttr; 
- Tinh üy, HDND, UBND tinh; 
- Các s, ban, ngành, doàn th tinh; 
- UBND các huyn, TX, TP; 
- Ban Giárn Mc; 
- Các phông thuc Sâ; 
- Website S&; 
-Luu:VT,(L). 

Mai Ba Trithc 
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