UBND TỈNH KON TUM
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 4188 /TB-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 10 tháng 11 năm 2020
THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài chính

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phân công ông Lê Văn Trung,
Phó Giám đốc Sở Tài chính phụ trách điều hành Sở Tài chính.
Sở Tài chính tỉnh Kon Tum thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Giám
đốc Sở như sau:
1. Ông: Lê Văn Trung - Phó Giám đốc phụ trách
- Phụ trách chung.
- Phụ trách công tác kế hoạch.
- Phụ trách công tác tổ chức, Phòng Quản lý ngân sách, Thanh tra Sở.
- Trực tiếp theo dõi công tác tài chính - ngân sách các đơn vị: Thành phố
Kon Tum và các huyện: Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’DRai.
2. Bà: U Thị Thanh - Phó Giám đốc
- Thay mặt Phó Giám đốc Sở phụ trách điều hành công việc chung khi
đồng chí Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở phụ trách đi vắng hoặc được ủy
quyền.
- Phụ trách Phòng Tài chính đầu tư, công tác hành chính của Văn phòng
Sở.
- Nhiệm vụ và công tác đột xuất do Phó Giám đốc Sở phụ trách phân
công.
- Trực tiếp theo dõi công tác tài chính - ngân sách các huyện: Đăk Hà,
Kon Rẫy và KonPLông.
3. Ông: Huỳnh Ngọc Hùng - Phó Giám đốc
- Thay mặt Phó Giám đốc Sở phụ trách điều hành công việc chung khi
đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách đi vắng hoặc được ủy quyền.
- Phụ trách các phòng: Quản lý giá và công sản, Tài chính doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ và công tác đột xuất do Phó Giám đốc Sở phụ trách phân
công.
- Trực tiếp theo dõi công tác tài chính - ngân sách các huyện: ĐăkGLei,
Tu Mơ Rông và Đăk Tô.
Thông báo này thay thế Thông báo số 427/TB-STC ngày 14 tháng 02 năm

2
2019 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo
Sở Tài chính.
Sở Tài chính tỉnh Kon Tum thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa
phương trong Tỉnh biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, Thành phố;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở Tài chính;
- Lưu: VT, VP.
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