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UY BAN NHÂN DÂN THANH PHO
07-4-2020-

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

10-4-2020-

Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND về mức hỗ trợ chi phí
thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian
chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh.
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

06-4-2020-

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số
06/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân
Quận 4.
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
14-4-2020

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ
chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc
Ủy ban nhân dân quận 6.
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

06-4-2020

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số
văn bản quy phạm pháp luật.

06-4-2020

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản
quy phạm pháp luật.

06-4-2020

26

28

Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ
chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc
Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

06-4-2020

30

Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ
chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc
Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

41

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

10-4-2020

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ
chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc
Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.
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PHÂN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
23-3-2020-

Quyết định số 982/QĐ-UBND về việc công bố danh mục
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở
Thông tin và Truyền thông.

31-3-2020-

Quyết định số 1123/QĐ-UBND về ban hành Danh mục dữ
liệu không gian dùng chung của thành phố.

04-4-2020-
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87

Quyết định số 1171/QĐ-UBND về việc công bố danh mục
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở
Y tế.

07-4-2020-

Quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2020/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
về việc bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cử Luật to chức chinh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 nãm 2015;
Căn cử Luật ban hành vẫn bản quy phạm pháp Ịụật ngày 22 tháng 6
Yiầm 2ỮỈ5;
Cãn cứ Luật quàn ỉỷ, sử dụng vủ khí, vật liệu no rà công cụ ho trợ ngày 20
thảng 6 năm 2017;
Cận cứ Nghị địrìh sổ 34/20Ỉ6/ND-CP ngày 14 thảng 5 nam 2016 của
Chinh phủ quy định chi tiết một sỏ điều vờ biện pháp thi hành Lụậi ban hành vần bản
quy phạm pháp ỉuật;
Căn cứ Nghị định số 79/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 16 thảng 5 năm 2018 của
Chính phủ quy định chi tiết một so điểu vồ biện pháp thỉ hành Luật quản lý, sử dụng
vũ khỉ, vật liệu nể và công cụ hỗ trợ;
Theo đề nghị cửa Giảm đắc Công an thành phổ tại Tờ trình số 820/TTr-CATPPC06 ngày 25 thảng 3 năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bài bỏ vãn bản
Bãi bỏ toàn bộ Quyểt định é 78/200B/QĐ-UBND ngày 30 thảng- lệắ.năm 2008
của ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý công cụ hỗ trợ trang bị
cho lực luợng bảo vệ chuyẻn trầch của cảc tô chức tín dụng hoạt động trẽn địa bàn
Thành phố Ho Chí Minh.
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Điều 2, Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020,
Điều 3, Tổ chiíe thực hiện
Chánh Vãn phòng ủỵ ban nhân dản thành phổ> Giảm đốc Sở Tư pháp,
Giám đôc Công an thành phô, Thủ trường các Sởf ban - ngành thảnh pho, Chủ tịch
Úy ban nhân dân quận - huyện vả các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thí hảnh Quvêt dịnh nảy./,
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Minh Châu
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2020/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân
trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định sô 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định sô 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định sô 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính
phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;
Thực hiện kết luận của tập thể Thường trực Ủy ban nhân dân thành phô tại
Thông báo sô 145/TB-VP ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân
dân thành phô;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình sô 7995/TTr-STC-QLG ngày 24
tháng 12 năm 2019 và Công văn sô 1743/STC-QLG ngày 31 tháng 3 năm 2020, ý
kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn sô 6964/STP-VB ngày 28 tháng 11 năm
2019 và sô 1391/STP-VB ngày 20 tháng 3 năm 2020.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quyết định này quy định về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho các hộ gia
đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư; di dời
khẩn cấp khỏi chung cư hư hỏng nặng có nguy cơ sụp đổ cao; khu vực có nguy cơ sạt
lở, lún sụt, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác; khu vực bị ô nhiễm môi
trường đe dọa tính mạng con người mà không có quỹ nhà ở tạm cư, tái định cư trên
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Đối tượng, điều kiện để tính hỗ trợ chi phí tạm cư
1. Các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải di dời khẩn cấp khỏi chung cư hư
hỏng nặng có nguy cơ sụp đổ cao mà không có quỹ nhà ở tạm cư, tái định cư để bố
trí;
2. Các trường hợp bị thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy
cơ đe dọa tính mạng con người, đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi
hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người mà không có quỹ nhà tạm cư
và chưa có quỹ nhà tái định cư để bố trí.
3. Trường hợp người bị thu hồi một phần nhà ở nhưng phần cấu trúc còn lại
ngoài ranh thu hồi đất được xác định không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật nên phải xây
dựng mới nhà ở trên phần diện tích đất còn lại ngoài ranh thu hồi đất của dự án.
4. Trường hợp người bị thu hồi đất ở được bố trí tái định cư tại chỗ (đối với các
dự án xây dựng nhà ở, đất ở) hoặc các trường hợp bị thu hồi đất ở và được bố trí tái
định cư cần phải bàn giao mặt bằng cấp bách để thực hiện dự án nhưng không có nơi
tạm cư.
5. Điều kiện để tính hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư là các hộ gia đình, cá nhân
có hộ khẩu thường trú, hoặc tạm trú tại vị trí căn nhà bị giải tỏa.
Điều 3. Mức hỗ trợ chi phí tạm cư
Mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư được áp dụng theo khu vực nơi có vị trí
nhà ở, đất ở bị thu hồi, cụ thể như sau:
1. Khu vực 1, gồm: Quận 1, Quận 3, Quận 5.
a) Đối với hộ có từ 04 nhân khẩu trở xuống: 8.000.000 đồng/hộ/tháng;
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b) Đối với hộ có từ 05 nhân khẩu trở lên: 2.000.000 đồng/người/tháng, nhưng

tổng mức hỗ trợ không quá 24.000.000 đồng/hộ/tháng.
2. Khu vực 2, gồm: Quận 4, Quận 6, Quận 10, Quận 11, quận Bình Thạnh, quận
Phú Nhuận, quận Tân Bình, và quận Gò Vấp.
a) Đối với hộ có từ 04 nhân khẩu trở xuống: 7.000.000 đồng/hộ/tháng;
b) Đối với hộ có từ 05 nhân khẩu trở lên: 1.750.000 đồng/người/tháng, nhưng
tổng mức hỗ trợ không quá 21.000.000 đồng/hộ/tháng.
3. Khu vực 3, gồm: Quận 2, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 12, quận Thủ Đức,
quận Bình Tân, quận Tân Phú.
a) Đối với hộ có từ 04 nhân khẩu trở xuống: 6.000.000 đồng/hộ/tháng;
b) Đối với hộ có từ 05 nhân khẩu trở lên: 1.500.000 đồng/người/tháng, nhưng
tổng mức hỗ trợ không quá 18.000.000 đồng/hộ/tháng.
4. Khu vực 4, gồm: huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện
Cần Giờ và huyện Nhà Bè.
a) Đối với hộ có từ 04 nhân khẩu trở xuống: 5.000.000 đồng/hộ/tháng;
b) Đối với hộ có từ 05 nhân khẩu trở lên: 1.250.000 đồng/người/tháng, nhưng
tổng mức hỗ trợ không quá 15.000.000 đồng/hộ/tháng.
Điều 4. Thời gian hỗ trợ tạm cư
1. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải di dời khẩn cấp khỏi
chung cư hư hỏng nặng có nguy cơ sụp đổ cao: thời gian hỗ trợ tạm cư theo phương
án di dời, bố trí tạm cư do Sở Xây dựng đề xuất và trình Ủy ban nhân dân thành phố
phê duyệt theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10
năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
2. Trường hợp hộ gia đình cá nhân bị thu hồi nhà ở, đất ở chờ bố trí nhà ở, đất ở
tái định cư
a) Trường hợp bàn giao căn hộ chung cư hoặc nền đất tái định cư sau thời điểm
bàn giao mặt bằng bị giải tỏa:
Mức hỗ trợ tạm cư được áp dụng trong suốt thời gian tạm cư, kể từ khi có biên
bản bàn giao mặt bằng đến khi ký nhận biên bản bàn giao căn hộ chung cư hoặc biên
bản nhận nền đất tái định cư.
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Trường hợp được bố trí tái định cư bằng nên đất ở sẽ được hỗ trợ thêm 06 tháng
tiên tạm cư trong thời gian chờ xây dựng nhà hoàn chỉnh, tính từ ngày ký nhận biên
bản nhận nên đất ở tái định cư;
b) Trường hợp bàn giao căn hộ chung cư hoặc nên đất tái định cư trước thời
điểm hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng bị giải tỏa:
Trường hợp bàn giao căn hộ chung cư trước thời điểm bàn giao mặt bằng hoặc
bàn giao nên đất tái định cư trước 06 tháng (tính đến thời điểm bàn giao mặt bằng bị
giải tỏa) thì không xem xét hỗ trợ tạm cư.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng bị giải tỏa trước thời hạn 06
tháng từ ngày nhận nên đất tái định cư thì được hỗ trợ tiên tạm cư từ ngày bàn giao
mặt bằng đến mốc thời điểm 06 tháng (thời gian chờ xây dựng nhà).
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A được được bố trí nên đất tái định cư, nhưng 1 tháng
sau mới bàn giao mặt bằng thì được hỗ trợ 05 tháng tiên tạm cư (thời gian xây dựng
nhà); 2 tháng sau mới bàn giao mặt bằng thì được hỗ trợ 04 tháng tiên tạm cư (thời
gian xây dựng nhà).
3. Trường hợp nhà ở, đất ở bị thu hồi một phần nhưng phải tháo dỡ toàn bộ cấu
trúc công trình còn lại để xây dựng nhà ở mới
a) Hội đồng Bồi thường của dự án căn cứ vào diện tích, quy mô của công trình
xây dựng nhà ở mới để xem xét, quyết định hỗ trợ tiên thuê nhà tạm cư nhưng thời
gian hỗ trợ không quá 06 tháng.
b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa thể tiến hành xây dựng lại nhà ở mới vì
lý do thi công của dự án thì đơn vị thi công chịu trách nhiệm chi trả hỗ trợ tiên thuê
nhà đối với thời gian từ ngày bàn giao mặt bằng đến ngày mà việc thi công không
còn cản trở việc xây dựng nhà ở mới của hộ gia đình, cá nhân. Sau thời gian được hỗ
trợ tiên thuê nhà này, hộ gia đình, cá nhân còn được tính thêm khoản hỗ trợ quy định
tại Điểm a Khoản này.
Điều 5. Phương thức chi trả chi phí tạm cư
1. Trường hợp xác định được cụ thể thời gian bàn giao căn hộ chung cư hoặc
nên đất ở tái định cư thì có thể chi trả một lần cho các hộ tạm cư.
2. Trường hợp chưa xác định được cụ thể thời gian bàn giao căn hộ chung cư
hoặc nên đất ở tái định cư thì có thể chi trả theo định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng một
lần. Tùy theo tiến độ xây dựng khu tái định cư của dự án mà Hội đồng bồi thường của
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dự án xem xét chi trả tiền tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân để giảm bớt phiền hà cho
người có đất bị thu hồi.
3. Kinh phí để tính hỗ trợ tạm cư được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư của dự án; hoặc các nguồn kinh phí khác trong trường hợp phải di dời
khẩn cấp khỏi chung cư hư hỏng nặng có nguy cơ sụp đổ, khu vực có nguy cơ sạt lở,
lún sụt, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác, khu vực bị ô nhiễm môi trường
đe dọa tính mạng con người theo quy định.
Điều 6. T rách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện
1. Chỉ đạo Hội đồng Bồi thường của các dự án trên địa bàn phải chuẩn bị đủ quỹ
nhà ở, đất ở tái định cư trước khi thực hiện thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho chủ
đầu tư triển khai dự án. Trong trường hợp chưa chuẩn bị đủ quỹ nhà ở, đất ở tái định
cư nhưng phải đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng đối với những dự án, công trình
cấp thiết, thì Ủy ban nhân dân quận, huyện phải chuẩn bị quỹ nhà tạm cư để bố trí
cho người bị thu hồi đất, nhưng việc bố trí tạm cư chỉ là hạn hữu, chỉ thực hiện đối
với những trường hợp đặc biệt.
2. Trường hợp không thể chuẩn bị được quỹ nhà tạm cư để bố trí cho người bị
thu hồi đất thì xem xét tính hỗ trợ chi phí tạm cư trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất
ở tái định cư.
3. Lập danh sách cụ thể các hộ gia đình, cá nhân tạm cư của dự án và địa chỉ nơi
hộ gia đình, cá nhân tạm cư; báo cáo Sở Xây dựng theo dõi và cập nhật nhu cầu về
quỹ nhà tái định cư của thành phố.
4. Thường xuyên kiểm tra theo dõi cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân để hỗ
trợ kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình tạm cư.
5. Đối với các trường hợp đặc thù, Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo, đề
xuất gửi Ban Chỉ đạo Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố xem xét, giải quyết.
Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.
2. Các trường hợp đã chi trả hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư trước ngày Quyết
định này có hiệu lực, thì vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Công văn số
1921/UBND-ĐTMT ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố. Đến
đợt chi trả kế tiếp (nếu có), thì được áp dụng Quyết định này để thực hiện.
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3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc phát sinh thì Ủy ban
nhân dân quận, huyện có văn bản báo cáo, đề xuất gửi các Sở ngành chức năng có
liên quan để được hướng dẫn thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền thì các Sở,
ngành báo cáo, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.
Điều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, các tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Văn Hoan

Ký bởi: Trung tâm công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 15.05.2020 15:18:28 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 4

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 02/2020/QĐ-UBND

Quận 4, ngày 06 tháng 4 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010
của Ủy ban nhân dân Quận 4

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
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 sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
Quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2015;
Căn cứ Quyêt định sô 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 cúa Ủy
ban nhân dân Thành phô ban hành Quy chê về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thông hóa
văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 4 tại Tờ trình sô 90/TTr-PTP
ngày 30 tháng 03 năm 2020 và ý kiên thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo sô
19/BC-PTP ngày 30 tháng 03 năm 2020 về kêt quả thẩm định dự thảo Quyêt định bãi
bỏ Quyêt định sô 06/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân Quận
4,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày
11/10/2010 của Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
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Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 4.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4,
Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4, Trưởng phòng Tư
pháp Quận 4, Trưởng phòng Nội vụ Quận 4, Giám đốc Kho bạc nhà nước Quận 4,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Quân

Ký bởi: Trung tâm công báo
Email: ttcb. ubnd@tphcm.gov. vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 15.05.2020 15:19:10 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 6

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 14 tháng 4 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động
của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
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 Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định sô 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Hợp tác xã; Nghị định sô 107/2017/NĐCP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị
định sô 193/2013/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị định sô 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ
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quy định chi tiết thi hành một sô điêu của luật đấu thầu vê lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định sô 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
vê đăng kỷ doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định sô 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính
phủ quy định chi tiết một sô điêu của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư sô 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết vê kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư liên tịch sô 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12
năm 2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dân chức năng, nhiệm
vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch sô 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm
2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc
trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị
xã, thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư sô 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 02 năm 2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư vê sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Thông tư sô 20/2015/TTBKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dân vê đăng
kỷ doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư sô 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Thông tư sô 03/2014/TT-BKHĐT
ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dân vê đăng kỷ hợp tác
xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;
Căn cứ Quyết định sô 38/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân Thành phô vê việc ban hành Quy chế (mâu) vê tổ chức và hoạt động
của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Theo đê nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận 6 tại Tờ trình sô
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345/TTr-TCKH ngày 02 tháng 3 năm 2020; ý kiến thâm định của Phòng Nội vụ tại
Công văn sô 109/NV ngày 26 tháng 02 năm 2020 và Báo cáo thâm định của Tư Pháp
tại Báo cáo sô 233/TP ngày 27 tháng 02 năm 2020.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động
của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2020, thay thế Quyết
định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận 6
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6,
Trưởng Phòng Nội vụ quận 6, Trưởng phòng Tư pháp quận 6, Trưởng Phòng Tài
chính - Kế hoạch quận 6, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ngô Thành Luông
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 6

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHÉ
Tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND
ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

Chương I
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
Điều 1. Vị trí
Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
quận 6.
Phòng Tài chính - Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản
lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác
của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên
môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra,
hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế
hoạch và Đầu tư.
Điều 2. Chức năng
Phòng Tài chính - Kế hoạch có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân
quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch và
đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý
các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định
của pháp luật.
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
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Phòng Tài chính - Kế hoạch có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Trình Ủy ban nhân dân quận:
a) Ban hành các quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về

lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành
chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.
b) Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của quận; đề
án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế
hoạch và đầu tư trên địa bàn quận, phù hợp với quy hoạch thành phố đã phê duyệt.
c) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính
sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân quận, Sở Kế hoạch và Đầu tư về
công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận các chương trình, danh mục, dự án đầu
tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về chủ trương đầu tư, quyết định đầu
tư dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ
mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết
quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc
dự án do Ủy ban nhân dân quận là chủ đầu tư; hoặc tham mưu chủ đầu tư tiến hành
lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định đối với các
gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân quận là chủ đầu tư.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương
trình, cơ chế, các quy hoạch, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp Ủy ban nhân
dân quận theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên
địa bàn.
4. Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được
phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách
phường, phương án phân bổ ngân sách quận trình Ủy ban nhân dân quận; lập dự toán
ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân quận; tổ
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chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.
5. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc quận, Ủy ban nhân dân phường
xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Ủy ban nhân dân quận dự toán
ngân sách quận theo hướng dẫn của Sở Tài chính.
6. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ
kế toán của chính quyền phường, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các
cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc quận.
7. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư
vào địa bàn quận; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công
tác kế hoạch và đầu tư phường.
8. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do quận quản lý; thẩm định quyết toán
thu, chi ngân sách phường; lập quyết toán thu, chi ngân sách quận; tổng hợp, lập báo
cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận và quyết toán thu, chi ngân
sách cấp quận (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách quận và quyết toán thu, chi
ngân sách phường) báo cáo Ủy ban nhân dân quận - huyện để trình cơ quan nhà nước
có thẩm quyền phê chuẩn.
Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt quyết toán đối
với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Thẩm tra,
phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
xây dựng cơ bản thuộc ngân sách quận quản lý.
9. Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân:
a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ
kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định
của pháp luật;
b) Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch,
cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh
nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên địa bàn quận;
c) Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên
phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh
nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và
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địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng
Đăng ký kinh doanh Thành phố;
d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở,
ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân
thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
10. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư;
kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận; giải quyết
khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm tổ chức, hướng
dẫn cán bộ, công chức làm công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư, giám sát cộng
đồng phường và các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý của quận.
12. Định giá tài sản khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.
13. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành
pháp luật tài chính; giúp Ủy ban nhân dân quận giải quyết các tranh chấp, khiếu nại,
tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.
14. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc
quận quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm
định, trình Ủy ban nhân dân quận quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê,
thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.
15. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài
chính theo quy định của pháp luật.
16. Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố; kiểm tra việc
chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh
hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo phân công,
phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực
hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân cấp của Ủy ban
nhân dân thành phố.
17. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ
thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.
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18. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực
hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân quận, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài
chính theo quy định.
19. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được
giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân
dân quận.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính,
kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân
quận và theo quy định của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
Điều 4. Tổ chức bộ máy
Phòng Tài chính - Kế hoạch có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng
và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
1. Trưởng phòng là người đứng đầu phòng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân
dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của phòng.
Cụ thể hóa việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong nội quy, quy chế làm việc
của phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế
hoạch.
Tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công chức thuộc quyền quản lý thực hiện
hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm giải trình và xử lý trong trường hợp vi
phạm quy định về trách nhiệm giải trình.
2. Các Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước
Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công; khi
Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều
hành các hoạt động của phòng.
3. Trong số các lãnh đạo phòng (Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng) phải
có ít nhất 01 người được phân công chuyên trách quản lý, chỉ đạo thực hiện các
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nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính; có ít nhất 01 người được phân công
phụ trách về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch
Ủy ban nhân dân quận quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban
nhân dân thành phố ban hành và theo quy định của pháp luật.
5. Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức,
nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp
luật.
Điều 5. Biên chế
1. Biên chế công chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch do Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận quyết định, được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm
vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức
hành chính của quận đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch phải
căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng
lực của công chức.
3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công
chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ
trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định
của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt.
Chương IV
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 6. Chế độ làm việc
1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành chung các hoạt động của phòng và phụ
trách những công tác trọng tâm.
Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng
phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh trên lĩnh vực được phân công
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phụ trách.
2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội
dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc
thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất
trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ
trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.
3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các công chức giải quyết
công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực
hiện nhưng công chức phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.
Điều 7. Chế độ sinh hoạt hội họp
1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện
nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.
2. Sau khi giao ban lãnh đạo phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng trực
tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống
nhất lịch công tác.
3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần.
4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo phòng trực
tiếp phê duyệt.
5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu
đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên
môn của Phòng.
Điều 8. Mối quan hệ công tác
1. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên
môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, thực hiện việc báo cáo
công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Sở Tài chính.
2. Đối với Hội đồng nhân dân quận
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Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội
đồng nhân dân quận khi được yêu cầu.
3. Đối với Ủy ban nhân dân quận
Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của
Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.
Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó
Chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với thường trực Ủy ban nhân
dân quận về những mặt công tác đã được phân công;
Theo định kỳ phải báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân quận về nội dung
công tác của phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong
quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.
4. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận
Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức
năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp
Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí
với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết
định.
5. Đối với các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên quan đến
chức năng quản lý trên địa bàn quận
Trực tiếp hướng dẫn, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà
nước của Phòng phụ trách;
Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp của Trung ương,
thành phố trú đóng và hoạt động trên địa bàn quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch giúp
Ủy ban nhân dân quận thực hiện việc quản lý hành chính Nhà nước về các lĩnh vực
thuộc chức năng đối với các đơn vị này theo quy định.
6. Đối với Ủy ban nhân dân phường
Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giúp đỡ về
nghiệp vụ ngành để Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được
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giao;
7. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban
ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của quận - huyện
Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp và hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, ban - ngành, đoàn thể thực hiện
tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội của quận,
phường, các đơn vị sự nghiệp, ban - ngành, đoàn thể của quận có yêu cầu, kiến nghị
thuộc chức năng của phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc
trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền và thông báo
kết quả giải quyết cho cơ quan, đơn vị có yêu cầu, kiến nghị.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Căn cứ Quy chế này, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch có trách
nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của
phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của phòng phù hợp
với đặc điểm của quận 6, nhưng không trái với nội dung Quy chế này, trình Chủ tịch
Ủy ban nhân dân quận quyết định để thi hành.
Điều 10. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và
hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh
các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù
hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ngô Thành Luông

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 15.05.2020 15:18:56 +07:00
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QUẬN BÌNH TÂN

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

Số: 01/2020/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 06 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
Căn cứ ỈM.Ột Tó chức chính quyên địa phieơng ngày 19 tháng ó năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bàn quỵ phạm pháp liiậi ngày 22 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sổ 34/201Ó/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 nărn 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một .số điểu vã biện pháp thi hành Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật; .
Căn cứ Quyết định sổ 02/20Ỉ7/QĐ-UBND ngày ỉồ tháng 01 năm 2017 cùa
Uy ban nhân dân Thành phô ban hãnh Quy ché về kiểm í ra, xử lý, rà soát,
hệ thông hóa vãn bàn quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tức viên kiểm
tra, rà soát-, hệ thông hóa vãn bản quy pỉzạ.m phăp luật trên địa bàn Thánh pho
Iỉồ Chí Minh; ễ
'
'
'
•
Theo dề nghị của 7VIfíỳĩì£ ịs!iỏ*i& Nói vụ quận tại Tờ trình sổ 399/TIV-.W
ngày 10 tháng 3 năm 2020 vã ý kiến thẩm đình của Trưởtig phòng Tu- pháp quận
tại Báo cáo số 45/RC-TP ngày 19 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:
Ĩ)ỈẺU 1. Bãi bỏ toàn bò vãn bản quy phạm pháp luật sau đây:
ĩ, Quyết đình sổ 02/2010/QĐ-UBND ngàv 10 tháng 02 năm 2010 của
ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
cùa Ban Quản lý đầu tLT xây dựng công trình quận Bình Tân.
2. Quyết định số 0I/2QI2/QĐ-ƯBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 của
ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy che tổ chức và hoạt động
của Bệrih viện quận Bình Tân.
3. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày ì ó tháng 7 năm 2012 cùa
ủy ban nhân dân quận Bình Tân về sửa đổi Khoản 2 Điều 3 của Quy chế tổ chức
và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dụng công trinh quận Bình Tân ban
bành kèm theo Quyét định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010
của l.Jy ban nhân đâu quận Bình Tân.,
4- Quyết định sả 02/2015/QD-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2015 của
ủy ban nhân dân quân Bình Tân về sửa đổi, bồ sưng một số điều cùa Quv chế tổ
chức vã hoạt động của Bệnh viện quậrt Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định
số 01/2012/QĐ-UBND ngày 16 thang 01 năm 2012 của ửy ban nhân đán quận
Bình Tân.
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Đìềii 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thí hành kể từ ngày-4jf tháng 4 nãm 2020.
Điều 3. Diẻu khoản thuc hiên
Chánh Vãn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dâu quận,
Trưởng phòng Nội vụ quận, Trưởng phòng Tư pháp quân, Thủ trưởng các cơ
quan, đan vị có liên quan và Chú tịch ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này,/.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thinh

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 15.05.2020 15:19:31 +07:00
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN BÌNH TÂN
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Số: 02/2020/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 06 tháng 4 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
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 sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Quyết định sô 26/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận tại Tờ trình sô 402/TTr-NV ngày
10 tháng 3 năm 2020 và ý kiến thẩm định của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Báo
cáo sô 44/BC-TP ngày 19 tháng 3 năm 2020.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật:
Bãi bỏ Điểm c Khoản 18 Điều 2 của Quy chế về tổ chức và hoạt động của
Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân được ban hành kèm theo
Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân
quận Bình Tân.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2020.
Điều 3. Điều khoản thi hành
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Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng
Nội vụ quận. Trưởng phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên
quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thinh

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 15.05.2020 15:19:48 +07:00
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Số: 03/2020/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 06 tháng 4 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động
của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
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 sô 37/2014/NĐ-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 phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Nghị định sô 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính
phủ về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, ấp văn hóa, tổ dân phô
văn hóa;
Căn cứ Quyết định sô 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;
Căn cứ Thông tư liên tịch sô 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9
năm 2015 của liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch sô 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm
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2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân
dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của
Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 412/TTr-NV ngày 11
tháng 3 năm 2020 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp quận tại Báo cáo số
47/BC-TP ngày 19 tháng 3 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động
của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2020.
Quyết định này thay thế Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm
2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Tân.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng
phòng Nội vụ quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Trưởng phòng Văn hóa và Thông
tin quận,Thủ trưởng các các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận
và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thinh
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QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin
thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND
ngày tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

Chương I
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
Điều 1. Vị trí
Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận
Bình Tân.
Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu
sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công
chức và công tác của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, đồng thời chịu sự chỉ đạo,
kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du
lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.
Điều 2. Chức năng
Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân
dân quận Bình Tân quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch
và quảng cáo; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; thực hiện một số nhiệm vụ,
quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận và theo quy định của pháp
luật; quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viên thông; công nghệ thông
tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin
trên địa bàn.
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Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
Phòng Văn hóa và Thông tin có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn,
05 (năm) năm và hàng năm về phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch,
quảng cáo, thông tin và truyền thông trên địa bàn; đề án, chương trình phát triển văn
hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hóa trong lĩnh vực quản
lý nhà nước được giao.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn
hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông thuộc
thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề
án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể
dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể
dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình; thông tin, tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.
4. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp quận, Ủy ban nhân dân phường tham
mưu giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện
Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
5. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quận thực hiện phong
trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam
thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường
du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.
6. Giúp Ủy ban nhân dân quận thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc
các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân
công, phân cấp của Ủy ban nhân dân quận.
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7. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm Văn hóa - Thể

dục Thể thao, các thiết chế văn hóa cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể
dục, thể thao, du lịch và quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý
của Phòng trên địa bàn.
8. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể,
kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt
động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng
cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
9. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh,
truyền thanh cơ sở.
10. Giúp Ủy ban nhân dân quận trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an
ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viên thông, công nghệ
thông tin, Internet, phát thanh, truyền hình.
11. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước
của cộng đồng dân cư (khu phố, tổ dân phố, ...); hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường,
công chức Văn hóa - Xã hội về xây dựng, thực hiện quy ước của khu phố bảo đảm đúng
quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
12. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về
ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận theo sự phân công của Ủy ban nhân
dân quận.
13. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo
hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.
14. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông
tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh
vực thông tin và truyền thông.
15. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể
thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
phường; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa
bàn quận, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viên thông và Internet; công
nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.
16. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp
hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo
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trên địa bàn quận; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn
hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật; tổ
chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các phường quản lý các đại lý
bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và Sở quản lý
ngành, lĩnh vực.
18. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch
công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ
luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm
vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận.
19. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định
của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân quận.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
Điều 4. Tổ chức bộ máy
1. Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng
phòng.
a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân quận và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
của Phòng.
Cụ thể hóa việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong nội quy, quy chế làm việc
của phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa và
Thông tin.
Tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công chức thuộc quyền quản lý thực hiện
hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm giải trình và xử lý trong trường hợp vi
phạm quy định về trách nhiệm giải trình.
b) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước
Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng
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phòng văng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các
hoạt động của Phòng;
c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở
Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố
ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng,
kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng,
Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của
pháp luật.
2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch ở
quận gồm: Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao. Đơn vị sự nghiệp có con dấu, tài
khoản riêng. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp này thực hiện
theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính
phủ.
Điều 5. Biên chế
1. Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin do Chủ tịch Ủy ban
nhân dân quận quyết định, được giao trên cơ sở vị trí việc làm, găn với chức năng,
nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ
chức hành chính của quận đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận
phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ,
năng lực của công chức.
3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công
chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Văn hóa và Thông tin chủ
trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định
của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt.
Chương IV
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 6. Chế độ làm việc
1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành chung các hoạt động của Phòng và phụ
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trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực
công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh
trên lĩnh vực được phân công phụ trách.
2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội
dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó trưởng phòng chủ động bàn bạc
thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất
trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ
trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.
3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên giải
quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được
thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.
Điều 7. Chế độ sinh hoạt hội họp
1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện
nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.
2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng
trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và
thống nhất lịch công tác.
3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần.
4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực
tiếp phê duyệt.
5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu
đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên
môn của Phòng.
Điều 8. Mối quan hệ công tác
1. Đối với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền
thông
Phòng Văn hóa và Thông tin chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên
môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền
thông, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám
đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông.
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2. Đối với Hội đồng nhân dân quận
Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm báo cáo công tác, giải

trình trước Hội đồng nhân dân quận khi được yêu cầu.
3. Đối với Ủy ban nhân dân quận
Phòng Văn hóa và Thông tin chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của
Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng,
Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ
tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về
những mặt công tác đã được phân công và giải trình trước Ủy ban nhân dân quận,
Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối khi được yêu cầu;
Theo định kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của
Phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà
nước thuộc lĩnh vực liên quan.
4. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận
Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức
năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp
Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí
với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng phòng PhòngVăn
hóa và Thông tin tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét,
quyết định.
5. Đối với các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên quan đến
chức năng quản lý trên địa bàn quận
Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý
nhà nước của Phòng phụ trách;
Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp của Trung ương, thành
phố trú đóng và hoạt động trên địa bàn quận, Phòng Văn hóa và Thông tin giúp Ủy
ban nhân dân quận thực hiện việc quản lý hành chính Nhà nước về các lĩnh vực thuộc
chức năng đối với các đơn vị này theo quy định.
6. Đối với Ủy ban nhân dân phường
a) Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giúp đỡ

CÔNG BÁO/Số 109+110/Ngày 15-5-2020

39

về nghiệp vụ ngành để Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được
giao;
b) Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm cùng với Ủy ban nhân dân
phường kiện toàn, củng cố bộ phận công tác về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao,
du lịch, thông tin và truyền thôngtại địa phương. Phối hợp với các tổ chức, chính
quyền, đoàn thể nhân dân xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa"; xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa; bảo vệ
các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử
dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa
bàn.
7. Đối với Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao quận
a) Phòng Văn hóa và Thông tin tạo điều kiện để đơn vị sự nghiệp liên quan thực
hiện tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện
nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể dục,thể thao, du lịch, thông tin và
truyền thông; kiểm tra, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý những vi phạm pháp luật
trên lĩnh vực được giao.
b) Các đơn vị sự nghiệp có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Phòng Văn
hóa và Thông tin trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch, báo
cáo kết quả hoạt động của lĩnh vực văn hóa và thông tin.
8. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị sự nghiệp, các ban ngành, đoàn thể, các
tổ chức chính trị - xã hội của quận
Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp và hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể quần chúng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường, các đơn vị sự nghiệp, các ban,
ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn
đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết
hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền và có
thông báo kết quả giải quyết cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp theo
quy định.
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Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Căn cứ Quy chế này, Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin có trách

nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc,cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của
Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng phù hợp
với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với nội dung Quy chế này, trình Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định để thi hành.
Điều 10. Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin và Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy
chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin sau khi được Ủy ban nhân
dân quận quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề
vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thinh

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 15.05.2020 15:20:09 +07:00

CÔNG BÁO/Số 109+110/Ngày 15-5-2020
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN BÌNH TÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2020/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 06 tháng 4 năm 2020

41

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động
của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
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 Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định sô 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Hợp tác xã; Nghị định sô 107/2017/NĐCP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị
định sô 193/2013/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị định sô 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một sô điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định sô 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
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vê đăng kỷ doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định sô 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính
phủ quy định chi tiết một sô điêu của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư sô 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết vê kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư liên tịch sô 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12
năm 2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dân chức năng, nhiệm
vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch sô 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm
2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc
trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị
xã, thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư sô 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 02 năm 2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư vê sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Thông tư sô 20/2015/TTBKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dân vê đăng
kỷ doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư sô 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Thông tư sô 03/2014/TT-BKHĐT
ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dân vê đăng kỷ hợp tác
xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;
Căn cứ Quyết định sô 38/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân Thành phô ban hành Quy chế (mâu) vê tổ chức và hoạt động của
Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Theo đê nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận tại Tờ trình sô 405/TTr-NV ngày
10 tháng 3 năm 2020, ỷ kiến thẩm định của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Báo cáo
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số 46/BC-TP ngày 19 tháng 3 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động
của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2020.
Quyết định này thay thế Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm
2011 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Tân.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng
phòng Nội vụ quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Thủ trưởng các các cơ
quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10
phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thinh
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QUY CHẾ
Về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch
thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND
ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

Chương I
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
Điều 1. Vị trí
Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Tân là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân quận Bình Tân (gọi tắt là Phòng Tài chính - Kế hoạch); có tư cách pháp
nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc
làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân
quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc
lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên
môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 2. Chức năng
Phòng Tài chính - Kế hoạch có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân
quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch và
đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý
các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định
của pháp luật.
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
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Phòng Tài chính - Kế hoạch có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Trình Ủy ban nhân dân quận:
a) Ban hành các quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về
lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành
chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.
b) Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của quận; đề
án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế
hoạch và đầu tư trên địa bàn quận, phù hợp với quy hoạch thành phố đã phê duyệt.
c) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính
sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân quận, Sở Kế hoạch và Đầu tư về
công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận các chương trình, danh mục, dự án đầu
tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về chủ trương đầu tư, quyết định đầu
tư dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ
mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết
quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc
dự án do Ủy ban nhân dân quận là chủ đầu tư; hoặc tham mưu chủ đầu tư tiến hành
lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định đối với các
gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân quận là chủ đầu tư.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương
trình, cơ chế, các quy hoạch, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp Ủy ban nhân
dân quận theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên
địa bàn.
4. Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được
phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp quận và tổng hợp dự toán ngân sách
phường, phương án phân bổ ngân sách quận trình Ủy ban nhân dân quận; lập dự toán
ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân quận; tổ
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chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.
5. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Ủy ban nhân dân phường xây
dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Ủy ban nhân dân quận dự toán
ngân sách quận theo hướng dẫn của Sở Tài chính.
6. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ
kế toán của chính quyền phường, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ
quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc quận.
7. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư
vào địa bàn quận; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công
tác kế hoạch và đầu tư phường.
8. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do quận quản lý; thẩm định quyết toán
thu, chi ngân sách phường; lập quyết toán thu, chi ngân sách quận; tổng hợp, lập báo
cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận và quyết toán thu, chi ngân
sách cấp quận (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách quận và quyết toán thu, chi
ngân sách phường) báo cáo Ủy ban nhân dân quận để trình cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê chuẩn.
Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt quyết toán đối
với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Thẩm tra,
phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
xây dựng cơ bản thuộc ngân sách quận quản lý.
9. Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân:
a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ
kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định
của pháp luật;
b) Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch,
cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh
nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên địa bàn quận;
c) Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên
phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh
nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và
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địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng
Đăng ký kinh doanh Thành phố;
d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở,
ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân
thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
10. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư;
kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận; giải quyết
khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm tổ chức, hướng
dẫn cán bộ, công chức làm công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư, giám sát cộng đồng
phường và các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý của quận.
12. Định giá tài sản khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.
13. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành
pháp luật tài chính; giúp Ủy ban nhân dân quận giải quyết các tranh chấp, khiếu nại,
tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.
14. Quản lý tài sản công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc quận
quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình
Ủy ban nhân dân quận quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều
chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước. Quản lý kho tang vật của quận; tiếp
nhận, quản lý tài sản tịch thu sung quỹ do các đơn vị chức năng bàn giao và tổ chức
bán đấu giá tài sản theo quy định.
15. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài
chính theo quy định của pháp luật.
16. Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố; kiểm tra việc
chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh
hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo phân công,
phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực
hiện thẩm định giá đối với tài sản công tại địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân
dân thành phố.
17. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ
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thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.
18. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực
hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân quận, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài
chính theo quy định.
19. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được
giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân
dân quận.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính,
kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân
quận và theo quy định của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
Điều 4. Tổ chức bộ máy
Phòng Tài chính - Kế hoạch có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng
và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
1. Trưởng phòng là người đứng đầu phòng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân
dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của phòng.
Cụ thể hóa việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong nội quy, quy chế làm việc
của phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế
hoạch. Tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công chức thuộc quyền quản lý thực hiện
hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm giải trình và xử lý trong trường hợp vi
phạm quy định về trách nhiệm giải trình.
2. Các Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước
Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công; khi
Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều
hành các hoạt động của phòng.
3. Trong số các lãnh đạo phòng (Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng) phải
có ít nhất 01 người được phân công chuyên trách quản lý, chỉ đạo thực hiện các
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nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính; có ít nhất 01 người được phân công
phụ trách về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân
dân thành phố ban hành và theo quy định của pháp luật.
5. Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức,
nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp
luật.
Điều 5. Biên chế
1. Biên chế công chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch do Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận quyết định, được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm
vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức
hành chính của quận đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch phải
căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực
của công chức.
3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công
chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì,
phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của
pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chương IV
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 6. Chế độ làm việc
1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành chung các hoạt động của phòng và phụ
trách những công tác trọng tâm.
Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng
phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh trên lĩnh vực được phân công
phụ trách.
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2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội

dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc
thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất
trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ
trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.
3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên giải
quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được
thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.
Điều 7. Chế độ sinh hoạt hội họp
1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm
vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.
2. Sau khi giao ban lãnh đạo phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng trực
tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống
nhất lịch công tác.
3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần.
4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo phòng trực
tiếp phê duyệt.
5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu
đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên
môn của Phòng.
Điều 8. Mối quan hệ công tác
1. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên
môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, thực hiện việc báo cáo
công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Sở Tài chính.
2. Đối với Hội đồng nhân dân quận
Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội
đồng nhân dân quận khi được yêu cầu.
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3. Đối với Ủy ban nhân dân quận
Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của
Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.
Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó
Chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với thường trực Ủy ban nhân
dân quận về những mặt công tác đã được phân công.
Theo định kỳ phải báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân quận về nội dung
công tác của phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong
quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.
4. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận
Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức
năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp
Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí
với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết
định.
5. Đối với các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên quan đến
chức năng quản lý trên địa bàn quận
Trực tiếp hướng dẫn, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà
nước của Phòng phụ trách;
Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp của Trung ương, thành
phố trú đóng và hoạt động trên địa bàn quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch giúp Ủy
ban nhân dân quận thực hiện việc quản lý hành chính Nhà nước về các lĩnh vực thuộc
chức năng đối với các đơn vị này theo quy định.
6. Đối với Ủy ban nhân dân phường: Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm
hướng dẫn, kiểm tra và giúp đỡ về nghiệp vụ ngành để Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
7. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị sự nghiệp, các ban ngành, đoàn thể, các tổ
chức chính trị - xã hội của quận

52

CÔNG BÁO/Số 109+110/Ngày 15-5-2020
Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp và hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị sự

nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, ban - ngành, đoàn thể thực hiện tốt chức năng,
nhiệm vụ được giao.
Khi Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của quận, phường, các đơn
vị sự nghiệp, ban - ngành, đoàn thể của quận có yêu cầu, kiến nghị thuộc chức năng
của phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban
nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải
quyết cho cơ quan, đon vị có yêu cầu, kiến nghị.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách
nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của
phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của phòng phù hợp
với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với nội dung Quy chế này, trình Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định để thi hành.
Điều 10. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và
hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt
quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thinh

Ký bởi: Trung tâm công báo
Email: ttcb. ubnd@tphcm.gov. vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 15.05.2020 15:20:36 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CỦ CHI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2020/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 10 tháng 4 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động
của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
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 Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định sô 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Hợp tác xã; Nghị định sô 107/2017/NĐCP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị
định sô 193/2013/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phô thuộc tỉnh;
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Căn cứ Nghị định sô 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật Đấu thầu vê lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định sô 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
vê đăng kỷ doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định sô 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính
phủ quy định chi tiết một sô điêu của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Thông tư sô 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết vê kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư liên tịch sô 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12
năm 2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dân chức năng, nhiệm
vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch sô 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm
2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc
trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị
xã, thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư sô 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 02 năm 2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư vê sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Thông tư sô 20/2015/TTBKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dân vê đăng
kỷ doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư sô 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Thông tư sô 03/2014/TT-BKHĐT
ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dân vê đăng kỷ hợp tác
xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;
Căn cứ Quyết định sô 38/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh vê ban hành Quy chế (mâu) vê tổ chức và
hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận- huyện;
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Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi tại Tờ
trình số 745/TTr-TCKH ngày 26 tháng 3 năm 2020; ý kiến thẩm định của Phòng Tư
pháp tại Báo cáo số 537/BC-TP ngày 26 tháng 3 năm 2020 và đề nghị của Trưởng
Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 473/TTr-NVngày 06 tháng 4 năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động
của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2020.
Quyết định này thay thế Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 07 năm
2011 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt
động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hoài Phú
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QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc
Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi)

Chương I
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
Điều 1. Vị trí
Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
huyện.
Phòng Tài chính - Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo,
quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và
công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng
dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính, chịu sự chỉ
đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu
tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 2. Chức năng
Phòng Tài chính - Kế hoạch có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân
huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch
và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản
lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy
định của pháp luật.
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
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Phòng Tài chính - Kế hoạch có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:
a) Ban hành các quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về
lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành
chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của phòng.
b) Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của huyện; đề
án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế
hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện, phù hợp với quy hoạch thành phố đã phê duyệt.
c) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính
sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư
về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện các chương trình, danh mục, dự án
đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về chủ trương đầu tư, quyết định
đầu tư dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm,
hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm,
kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu
thuộc dự án do Ủy ban nhân dân huyện là chủ đầu tư; hoặc tham mưu chủ đầu tư tiến
hành lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định đối
với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân huyện là chủ đầu tư.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương
trình, cơ chế, các quy hoạch, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp Ủy ban nhân
dân huyện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư
trên địa bàn.
4. Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được
phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách xã,
thị trấn, phương án phân bổ ngân sách huyện trình Ủy ban nhân dân huyện; lập dự
toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân
huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.
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5. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Ủy ban nhân dân xã,

thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Ủy ban nhân dân
huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.
6. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ
kế toán của chính quyền xã, thị trấn, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và
các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc huyện.
7. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư
vào địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm
công tác kế hoạch và đầu tư xã, thị trấn.
8. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán
thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo
quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách
cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách huyện và quyết toán thu, chi ngân
sách xã, thị trấn) báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để trình cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê chuẩn.
Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt quyết toán
đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính
chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.
9. Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân:
a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ
kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định
của pháp luật;
b) Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch,
cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh
nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên địa bàn huyện;
c) Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên
phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh
nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và
địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng
Đăng ký kinh doanh Thành phố;
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d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở,
ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân
thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
10. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư;
kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết
khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm tổ chức, hướng
dẫn cán bộ, công chức làm công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư, giám sát cộng
đồng xã, thị trấn và các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý của huyện.
12. Định giá tài sản khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.
13. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành
pháp luật tài chính; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.
14. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc
huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm
định, trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê,
thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.
15. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài
chính theo quy định của pháp luật.
16. Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố; kiểm tra việc
chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh
hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo phân công,
phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực
hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân cấp của Ủy ban
nhân dân thành phố.
17. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ
thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.
18. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực
hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài
chính theo quy định.
19. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được

60

CÔNG BÁO/Số 109+110/Ngày 15-5-2020

giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân
dân huyện.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính,
kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân
huyện và theo quy định của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
Điều 4. Tổ chức bộ máy
Phòng Tài chính - Kế hoạch có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng
và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
1. Trưởng phòng là người đứng đầu phòng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của phòng.
Cụ thể hóa việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong nội quy, quy chế làm việc
của phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế
hoạch.
Tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công chức thuộc quyền quản lý thực hiện
nghiêm túc các quy định về trách nhiệm giải trình và xử lý trong trường hợp vi phạm
quy định về trách nhiệm giải trình.
2. Các Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước
Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công; khi
Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều
hành các hoạt động của phòng.
3. Trong số các lãnh đạo phòng (Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng) phải
có ít nhất 01 người được phân công chuyên trách quản lý, chỉ đạo thực hiện các
nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính; có ít nhất 01 người được phân công
phụ trách về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban
nhân dân thành phố ban hành và theo quy định của pháp luật.
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5. Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức,
nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của
pháp luật.
Điều 5. Biên chế
1. Biên chế công chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch do Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện quyết định, được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm
vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức
hành chính của huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch phải
căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng
lực của công chức.
3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công
chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ
trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định
của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt.
Chương IV
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 6. Chế độ làm việc
1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành chung các hoạt động của phòng và phụ
trách những công tác trọng tâm.
Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng
phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh trên lĩnh vực được phân công
phụ trách.
2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội
dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc
thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất
trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ
trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.
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3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên

giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó
được thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách
biết.
Điều 7. Chế độ sinh hoạt hội họp
1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện
nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.
2. Sau khi giao ban lãnh đạo phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng trực
tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống
nhất lịch công tác.
3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần.
4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo phòng trực
tiếp phê duyệt.
5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu
đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên
môn của Phòng.
Điều 8. Mối quan hệ công tác
1. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên
môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, thực hiện việc báo cáo
công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Sở Tài chính.
2. Đối với Hội đồng nhân dân huyện
Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội
đồng nhân dân huyện khi được yêu cầu.
3. Đối với Ủy ban nhân dân huyện
Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của
Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.
Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc
Phó Chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với thường trực Ủy ban

CÔNG BÁO/Số 109+110/Ngày 15-5-2020

63

nhân dân huyện về những mặt công tác đã được phân công;
Theo định kỳ phải báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân huyện về nội dung
công tác của phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong
quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.
4. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức
năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân huyện, nhằm đảm bảo
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của huyện. Trong trường hợp
Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí
với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết
định.
5. Đối với các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên quan đến
chức năng quản lý trên địa bàn huyện
Trực tiếp hướng dẫn, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà
nước của Phòng phụ trách;
Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp của Trung ương,
thành phố trú đóng và hoạt động trên địa bàn huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch
giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc quản lý hành chính Nhà nước về các lĩnh
vực thuộc chức năng đối với các đơn vị này theo quy định.
6. Đối với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giúp đỡ về
nghiệp vụ ngành để Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được
giao;
7. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị sự nghiệp, các ban ngành, đoàn thể, các
tổ chức chính trị - xã hội của huyện
Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp và hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị sự
nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, ban - ngành, đoàn thể thực hiện tốt chức năng,
nhiệm vụ được giao.
Khi Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện, xã, thị trấn, các
đơn vị sự nghiệp, ban - ngành, đoàn thể của huyện có yêu cầu, kiến nghị thuộc chức
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năng của phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy
ban nhân dân huyện giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền và thông báo kết
quả giải quyết cho cơ quan, đơn vị có yêu cầu, kiến nghị.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có
trách nhiệm xây dựng và ban hành, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng,
quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, công chức của Phòng phù hợp với đặc điểm
của huyện nhưng không trái với nội dung Quy chế này.
Điều 10. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài
chính - Kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân huyện quyết định ban hành. Trong
quá trình thực hiện nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề
xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết hoặc bổ sung
và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hoài Phú

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 15.05.2020 15:20:49 +07:00
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 982/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2020

QUYET ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tuc hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến
kiểm soát thủ tuc hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vu về kiểm soát thủ tuc
hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 15/TTrSTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh muc các thủ tục hành chính thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông gồm 04 thủ tuc mới ban
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hành, 04 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, 06 thủ tục thay thế và 10 thủ tục bị bãi bỏ
(trong đó có 07 thủ tục bãi bỏ do được thay thế).
Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tửcủa Văn phòng
Ủy

ban

nhân

dân

thành

phố

tại

địa

chỉ

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 3 năm 2020.
Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục I.1, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, 11.10,
II.11, II.12, II.13,11.14, II.15, II.16 được ban hành kèm theo Quyết định số 6517/QĐUBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc
công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thông tin
và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông
TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điếm
thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
01

Thông báo thay đổi chủ
sở hữu, địa chỉ trụ sở
chính của tổ chức,
doanh nghiệp đã được
cấp Giấy phép thiết lập
trang thông tin điện tử
tổng hợp

07 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
đủ hồ sơ

Sở Thông tin Không - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày
15/7/2013 của Chính phủ về quản lý,
và Truyền
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và
thông (số 59,
Đường Lý
thông tin trên mạng;
Tự Trọng, ^
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày
Phường Bến
01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
Nghé, Quận
sung một số điều của Nghị định số
1)
72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm
2013 của Chính phủ về quản lý, cung
cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông
tin trên mạng.
- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày
7/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một
số Nghị định liên quan đến điều kiện
đầu tư kinh doanh và thủ tục hành
chính trong lĩnh vực thông tin và
Truyền thông.
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Căn cứ pháp lý

Ghi chú

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT
ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định chi tiết về hoạt
động quản lý, cung cấp, sử dụng thông
tin trên trang thông tin điện tử và mạng
xã hội.
- Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT
ngày 19/7/2019 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về sửa đổi bổ sung một
số điều của Thông tư số 24/2015/TTBTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông quy định về quản lý và sử dụng
tài nguyên internet.
- Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày
26/3/2018 của Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành/thủ tục hành chính
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay
thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ thông tin và Truyền thông.
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Sửa đổi, bổ sung Giấy
chứng nhận đủ điều
kiện hoạt động điểm
cung cấp dịch vụ trò

05 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
đủ hồ sơ

Sở Thông tin Không - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày
15/7/2013 của Chính phủ về quản lý,
và Truyền
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và
thông (số 59,
thông tin trên mạng;
Đường Lý
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Tên thủ tục hành chính
chơi điện tử công cộng

Thời hạn
giải quyết
theo quy
định

Địa điểm
thực hiện
Tự Trọng,
Phường Bến
Nghé, Quận
1)

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày
01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số
72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm
2013 của Chính phủ về quản lý, cung
cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông
tin trên mạng;
- Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày
07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một
số Nghị định liên quan đến điều kiện
đầu tư kinh doanh và thủ tục hành
chính trong lĩnh vực thông tin và
truyền thông.
- Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày
26/3/2018 của Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành/thủ tục hành chính
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay
thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ thông tin và Truyền thông.
- Quyết định 5671/QĐ-UBND ngày
18/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành
phố về thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ
sung, thu hồi, gia hạn, cấp lại giấy
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
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điểm cung cấp dịch vu trò chơi điện tử
công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh.
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Gia hạn Giấy chứng
nhận đủ điều kiện hoạt
động điểm cung cấp
dịch vu trò chơi điện tử
công cộng

05 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
đủ hồ sơ
theo quy
định

Sở Thông tin Không - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày
15/7/2013 của Chính phủ về quản lý,
và Truyền
cung cấp, sử dung dịch vu Internet và
thông (số 59,
thông tin trên mạng;
Đường Lý
Tự Trọng,
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày
Phường Bến
01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
Nghé, Quận
sung một số điều của Nghị định số
1)
72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm
2013 của Chính phủ về quản lý, cung
cấp, sử dung dịch vu Internet và thông
tin trên mạng;
- Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày
07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một
số Nghị định liên quan đến điều kiện
đầu tư kinh doanh và thủ tuc hành
chính trong lĩnh vực thông tin và
truyền thông.
- Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày
26/3/2018 của Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc công bố thủ tuc hành
chính mới ban hành/thủ tuc hành chính
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay
thế/thủ tuc hành chính bị hủy bỏ hoặc
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bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ thông tin và Truyền thông.
- Quyết định 5671/QĐ-UBND ngày
18/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành
phố về thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ
sung, thu hồi, gia hạn, cấp lại giấy
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh.
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Cấp lại Giấy chứng
nhận đủ điều kiện hoạt
động điểm cung cấp
dịch vụ trò chơi điện tử
công cộng

05 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
đủ hồ sơ
theo quy
định

Sở Thông tin Không - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày
15/7/2013 của Chính phủ về quản lý,
và Truyền
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và
thông (số 59,
Đường Lý
thông tin trên mạng;
Tự Trọng,
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày
Phường Bến
01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
Nghé, Quận
sung một số điều của Nghị định số
1)
72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm
2013 của Chính phủ về quản lý, cung
cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông
tin trên mạng;
- Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày
07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một
số Nghị định liên quan đến điều kiện
đầu tư kinh doanh và thủ tục hành
chính trong lĩnh vực thông tin và
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truyền thông.
- Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày
26/3/2018 của Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành/thủ tục hành chính
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay
thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ thông tin và Truyền thông.
- Quyết định 5671/QĐ-UBND ngày
18/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành
phố về thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ
sung, thu hồi, gia hạn, cấp lại giấy
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh.

Ghi chú

to

Q

o>

Q

o

S

õ>>

0
+

ỢQ
po>
y

2

o
o

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và
Truyền thông
TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn
giải quyết
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Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
01

Sửa đổi, bổ sung giấy
phép thiết lập trang
thông tin điện tử tổng
hợp

10 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
đủ hồ sơ
theo
quy
định

Sở Thông tin Không - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày
15/7/2013 của Chính phủ về quản lý,
và
Truyền
thông (số 59,
cung cấp, sử dung dịch vu Internet và
Đường Lý Tự
thông tin trên mạng;
Trọng,
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày
Phường Bến
01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
Nghé, Quận
sung một số điều của Nghị định số
1)
72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm
2013 của Chính phủ về quản lý, cung
cấp, sử dung dịch vu Internet và thông
tin trên mạng;
- Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày
07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số Nghị định liên quan đến điều
kiện đầu tư kinh doanh và thủ tuc
hành chính trong lĩnh vực thông tin và
truyền thông;
- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT
ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và
Truyền thông Quy định chi tiết về
hoạt động quản lý, cung cấp, sử dung
thông tin trên trang thông tin điện tử
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Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
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Căn cứ pháp lý
và mạng xã hội;
- Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT
ngày 19/7/2019 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về sửa đổi bổ sung một
số điều của Thông tư số 24/2015/TTBTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định về quản lý và
sử dụng tài nguyên internet;
- Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày
26/3/2018 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về việc công bố thủ tục
hành chính mới ban hành/thủ tục hành
chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay
thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ thông tin và Truyền thông.

02

Cấp lại giấy phép thiết 10 ngày làm
lập trang thông tin điện việc kể từ
ngày nhận
tử tổng hợp
đủ hồ sơ
theo
quy
định

Sở Thông tin Không - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày
15/7/2013 của Chính phủ về quản lý,
và
Truyền
thông (số 59,
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và
Đường Lý Tự
thông tin trên mạng;
Trọng,
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày
Phường Bến
01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
Nghé, Quận
sung một số điều của Nghị định số
1)
72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm
2013 của Chính phủ về quản lý, cung
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cấp, sử dung dịch vu Internet và thông
tin trên mạng;
- Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày
07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số Nghị định liên quan đến điều
kiên đầu tư kinh doanh và thủ tuc
hành chính trong lĩnh vực thông tin và
truyền thông;
- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT
ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và
Truyền thông Quy định chi tiết về
hoạt động quản lý, cung cấp, sử dung
thông tin trên trang thông tin điên tử
và mạng xã hội;
- Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT
ngày 19/7/2019 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về sửa đổi bổ sung một
số điều của Thông tư số 24/2015/TTBTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định về quản lý và
sử dung tài nguyên internet;
- Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày
26/3/2018 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về việc công bố thủ tuc
hành chính mới ban hành/thủ tuc hành
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chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay
thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ thông tin và Truyền thông.
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Gia hạn giấy phép thiết 10 ngày làm
lập trang thông tin điện việc kể từ
ngày nhận
tử tổng hợp
đủ hồ sơ
theo
quy
định

Sở Thông tin Không - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày
15/7/2013 của Chính phủ về quản lý,
và
Truyền
thông (số 59,
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và
Đường Lý Tự
thông tin trên mạng;
Trọng,
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày
Phường Bến
01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
Nghé, Quận
sung một số điều của Nghị định số
1)
72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm
2013 của Chính phủ về quản lý, cung
cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông
tin trên mạng;
- Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày
07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số Nghị định liên quan đến điều
kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục
hành chính trong lĩnh vực thông tin và
truyền thông;
- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT
ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và
Truyền thông Quy định chi tiết về
hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng
thông tin trên trang thông tin điện tử
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TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

và mạng xã hội;
- Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT
ngày 19/7/2019 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về sửa đổi bổ sung một
số điều của Thông tư số 24/2015/TTBTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định về quản lý và
sử dụng tài nguyên internet;
- Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày
26/3/2018 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về việc công bố thủ tục
hành chính mới ban hành/thủ tục hành
chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay
thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ thông tin và Truyền thông.
04

Cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện hoạt động
điểm cung cấp dịch vụ
trò chơi điện tử công
cộng

10 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
đủ hồ sơ
theo
quy
định

Sở Thông tin Không - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày
15/7/2013 của Chính phủ về quản lý,
và
Truyền
thông (số 59,
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và
Đường Lý Tự
thông tin trên mạng;
Trọng,
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày
Phường Bến
01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
Nghé, Quận
sung một số điều của Nghị định số
1)
72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm
2013 của Chính phủ về quản lý, cung
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thực hiện
thủ
tục
hành
chính: Sở
Thông tin
và Truyền
thông
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TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý
cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông
tin trên mạng;
- Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày
07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi
một số Nghị định liên quan đến điều
kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục
hành chính trong lĩnh vực thông tin và
truyền thông;
- Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày
26/3/2018 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về việc công bố thủ tục
hành chính mới ban hành/thủ tục hành
chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay
thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ thông tin và Truyền thông.

Ghi chú
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C. Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông
TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
01

Cấp giấy phép thiết lập - 10 ngày
trang thông tin điên tử làm việc kể
tổng hợp
từ
ngày
nhận đủ hồ
sơ theo quy
định
- 05 ngày
làm việc kể
từ khi nhận
được hồ sơ
hợp lê của
các cơ quan
báo chí

Sở Thông tin Không
và
Truyền
thông (số 59,
Đường Lý Tự
Trọng,
Phường Bến
Nghé, Quận
1)

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013
của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dung dịch
vu Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7
năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử
dung dịch vu Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018
của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan
đến điều kiên đầu tư kinh doanh và thủ tuc hành
chính trong lĩnh vực thông tin và Truyền thông. Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014
của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi
tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dung thông
tin trên trang thông tin điên tử và mạng xã hội;
- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày
19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy
định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử
dung thông tin trên trang thông tin điên tử và
mạng xã hội;
- Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày
19/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về
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sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số
24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy
định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet;
- Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2018 của
Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ
tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông;
- Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014
của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi
tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông
tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.
02

Thông báo thay đổi địa
chỉ trụ sở chính, văn
phòng giao dịch, địa chỉ
đặt hoặc cho thuê máy
chủ của doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ trò chơi
điên tử G1 trên mạng

07 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
được thông
báo

Sở Thông tin Không
và
Truyền
thông (số 59,
Đường Lý Tự
Trọng,
Phường Bến
Nghé, Quận
1)

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013
của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch
vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7
năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử
dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018
của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan
đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành
chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
- Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2018 của
Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ
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tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông.
03

04

Thông báo thay đổi cơ
cấu tổ chức của doanh
nghiệp cung cấp trò chơi
điện tử G1 trên mạng do
chia tách, hợp nhất, sáp
nhập, chuyển đổi công ty
theo quy định của pháp
luật về doanh nghiệp;
thay đổi phần vốn góp
dẫn đến thay đổi thành
viên góp vốn (hoặc cổ
đông) có phần vốn góp từ
30% vốn điều lệ trở lên

Thông báo thay đổi
phương thức, phạm vi
cung cấp dịch vụ trò chơi
điện tử G1 trên mạng đã
được phê duyệt

07 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
được thông
báo

07 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
được thông
báo

Sở Thông tin Không
và
Truyền
thông (số 59,
Đường Lý Tự
Trọng,
Phường Bến
Nghé, Quận
1)

Sở Thông tin Không
và
Truyền
thông (số 59,
Đường Lý Tự
Trọng,
Phường Bến

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013
của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch
vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7
năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử
dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018
của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan
đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành
chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
- Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2018 của
Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ
tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông.
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013
của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch
vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7
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Nghé,
1)

05

Thông báo thay đổi tên
miền khi cung cấp dịch
vụ trò chơi điện tử trên
trang thông tin điện tử
(trên internet), kênh phân
phối trò chơi (trên mạng
viễn thông di động), thể
loại trò chơi (G2, G3,
G4); thay đổi địa chỉ trụ
sở chính của doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ
trò chơi điện tử G2, G3,
G4 trên mạng.

07 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
được thông
báo

Quận

Sở Thông tin Không
và
Truyền
thông (số 59,
Đường Lý Tự
Trọng,
Phường Bến
Nghé, Quận
1)

năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử
dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018
của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan
đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành
chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
- Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2018 của
Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ
tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông.
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013
của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch
vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7
năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử
dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018
của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan
đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành
chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
- Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2018 của
Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ
tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành
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chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông.
06

Thông báo thay đổi cơ
cấu tổ chức của doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ
trò chơi điên tử G2, G3,
G4 trên mạng do chia,
tách, hợp nhất, sáp nhập,
chuyển đổi công ty theo
quy định của pháp luật về
doanh nghiệp; thay đổi
phần vốn góp dẫn đến
thay đổi thành viên góp
vốn (hoặc cổ đông) có
phần vốn góp từ 30% vốn
điều lê trở lên.

07 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
được thông
báo

Sở Thông tin Không
và
Truyền
thông (số 59,
Đường Lý Tự
Trọng,
Phường Bến
Nghé, Quận
1)

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013
của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch
vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7
năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử
dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2018 của
Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ
tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông.
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D. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông
STT

Số hồ sơ
TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

01

02

HCM-273466

- Điểm d Điều 2 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày
01/3/2018 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013
của Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ
Thông báo thời gian chính thức cung internet và thông tin trên mạng.
cấp dịch vụ trò chơi điên tử G1 trên - Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2018 của Bộ
mạng
Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi
bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ thông tin và
Truyền thông.

HCM-273469

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CPngày 01/3/2018 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính
phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ internet và
thông tin trên mạng;
Thông báo thời gian chính thức cung
- Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2018 của Bộ
cấp trò chơi điện tử trên mạng
Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi
bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ thông tin và
Truyền thông.Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

STT

03

04

Số hồ sơ
TTHC

HCM-273471

HCM-273467

05

HCM-273468

06

HCM-273470

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

- Điểm d Điều 2 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày
01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm
2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ
Thông báo thời gian chính thức bắt internet và thông tin trên mạng;
đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên - Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2018 của Bộ
mạng cho công cộng
Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi
bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ thông tin và
Truyền thông.Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.
Thông báo thay đổi trụ sở chính
nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành
phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho
thuê máy chủ của doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1
Thủ tục thông báo thay đổi phần vốn
góp dẫn đến thay đổi thành viên góp
vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp
từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện
tử G1

Bãi bỏ do được thay thế bởi thủ tục Thông báo thay đổi
địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc
cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò
chơi điện tử G1 trên mạng
Bãi bỏ do được thay thế bởi thủ tục Thông báo thay đổi cơ
cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử
G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển
đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp
vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ
trở lên

Thủ tục thông báo thay phương thức, Bãi bỏ do được thay thế bởi thủ tục Thông báo thay đổi
phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
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STT

Số hồ sơ
TTHC

00
Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

On

điên tử G1 trên mạng đã được phê G1 trên mạng đã được phê duyêt
duyêt

07

08

09
10

HCM-273472

HCM-273503

HCM-273461
HCM-273462

Thủ tục thông báo thay đổi tên miền
trang thông tin điên tử (trên internet),
kênh phân phối trò chơi (trên mạng
viễn thông di động), thể loại trò chơi
(G2, G3, G4)

Thủ tục thông báo thay đổi phần vốn
góp dẫn đến thay đổi thành viên góp
vốn (hoặc cổ đông) có phần góp từ
30% vốn điều lê trở lên của doanh
nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận
đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi
điên tử G2, G3, G4 trên mạng
Thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang
thông tin điên tử tổng hợp

Bãi bỏ do được thay thế bởi thủ tục Thông báo thay đổi
tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điên tử trên trang
thông tin điên tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi
(trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3,
G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ trò chơi điên tử G2, G3, G4 trên mạng.
Bãi bỏ do được thay thế bởi thủ tục Thông báo thay đổi cơ
cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi
điên tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp
nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về
doanh nghiêp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi
thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ
30% vốn điều lê trở lên.

Bãi bỏ do được thay thế bởi thủ tục Cấp giấy phép thiết
Thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang lập trang thông tin điên tử tổng hợp
thông tin điên tử tổng hợp cho các cơ
quan báo chí
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 1123/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
về ban hành Danh mục dữ liệu không gian dùng chung của thành phố

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ
về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về
một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triên Chính phủ điện tử giai đoạn 2018
2020, định hướng đến 2025;
Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 19/TTr-STTTT
ngày 27 tháng 3 năm 2020,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dữ liệu không gian dùng
chung của thành phố.
Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp các dữ liệu có
liên quan đến Danh mục dữ liệu không gian dùng chung về Kho dữ liệu dùng chung
thành phố; xây dựng tài liệu và thực hiện công bố hướng dẫn kỹ thuật chia sẻ dữ liệu
cho các đơn vị có nhu cầu khai thác và sử dụng trên Cổng dữ liệu thành phố tại địa
chỉ https://data.hochiminhcity.gov.vn.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung danh mục dữ liệu

88

CÔNG BÁO/Số 109+110/Ngày 15-5-2020

không gian dùng chung khi có phát sinh, thay đổi trong quá trình sử dụng thực tế.
Điều 3. Các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp Sở Thông tin và
Truyền thông cung cấp dữ liệu liên quan đến Danh mục dữ liệu không gian dùng
chung về Kho dữ liệu dùng chung thành phố.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban,
ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn;
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Tổng Công ty điện lực TP. HCM; Thủ trưởng các
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Tuyến

DANH MỤC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN DÙNG CHUNG CỦA THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

1

2

Lớp dữ liệu

Nền thông tin địa lý 1/2000,
1/5000
Địa chính (thửa địa chính,
thông tin hồ sơ địa chính)

3

Cầu

4

Đường

5

6

Tín hiệu giao thông (đèn)

Hệ thống cống kiểm soát
triều - trạm bơm

Đơn vị có
trách nhiệm
cung cấp và
cập nhật dữ
liệu

Hình thức cập
nhật dữ liệu

Đơn vị được khai
thác dữ"liệu

Q

o>
N

Kết nối và cập
nhật cơ sở dữ liệu
Sở Tài nguyên thông qua nền tảng
và Môi trường
tích hợp, chia sẻ
dữ liệu của thành
phố (LGSP)
Kết nối và cập
nhật cơ sở dữ liệu
Sở Giao thông thông qua nền tảng
tích hợp, chia sẻ
Vận tải
dữ liệu của thành
phố (LGSP)

Sở Xây dựng

Tần suất cập nhật dữ
liệu

Kết nối và cập
nhật cơ sở dữ liệu
thông qua nền tảng
tích hợp, chia sẻ
dữ liệu của thành

Khi có thay đổi hoặc
định kỳ 6 tháng/1 lần

Khi có thay đổi

Sở Xây dựng phối hợp
với Sở Thông tin và
Truyền thông xây dựng
phương án tạo lập và
duy trì dữ liệu

Các sở, ban, ngành,
Ủy ban nhân dân các
quận, huyện được
cấp tài khoản và
phân quyền khai
thác dữ liệu

Q

Các sở, ban, ngành,
Ủy ban nhân dân các
quận, huyện được
cấp tài khoản và
phân quyền khai
thác dữ liệu

ỢQ
sả'
y

Các sở, ban, ngành,
Ủy ban nhân dân các
quận, huyện được
cấp tài khoản và
phân quyền khai
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STT

7

8

9

Lớp dữ liệu

Hệ thống xử lý nước thải
(hệ thống thu gom - truyền
tải nước thải, trạm bơm và
nhà máy xử lý nước thải)

Đơn vị có
trách nhiệm
cung cấp và
cập nhật dữ
liệU

o

Hình thức cập
nhật dữ liệu

Tần suất cập nhật dữ
liệu

Đơn vị được khai
thác dữ"liệu

phố (LGSP)

Sở Xây dựng phối hợp
với Sở Thông tin và
Truyền thông xây dựng
phương án tạo lập và
duy trì dữ liệu

thác dữ liệu

Hệ thống công viên cây
xanh

Sở Xây dựng phối hợp
với Sở Thông tin và
Truyền thông xây dựng
phương án tạo lập và
duy trì dữ liệu

Hệ thống chiếu sáng đô thị

Sở Xây dựng phối hợp
với Sở Thông tin và
Truyền thông xây dựng
phương án tạo lập và
duy trì dữ liệu

10

Hệ thống cống nước mưa nước thải

Khi có sự thay đổi, cập
nhật dữ liệu

11

Công trình dân dụng cao
tầng và tập trung đông
người

Sở Xây dựng phối hợp
với Sở Thông tin và
Truyền thông xây dựng
phương án cập nhật dữ
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STT

Lớp dữ liệu

Đơn vị có
trách nhiệm
cung cấp và
cập nhật dữ
liệU

Hình thức cập
nhật dữ liệu

Tần suất cập nhật dữ
liệu

Đơn vị được khai
thác dữ"liệu

liêu
12
13
14
15

Q

Đồng hồ khách hàng
Ống ngành, ống phân phối,
ống truyền dẫn
Trạm bơm

o>

Tổng Công ty
cấp nước Sài
Gòn

Kết nối và câp
Các sở, ban, ngành,
nhât cơ sở dữ liêu
Ủy ban nhân dân các
Tần suất câp nhât dữ liêu
quân, huyên được
thông qua nền tảng
là 2 tuần/lần; Độ trễ dữ
tích hợp, chia sẻ
cấp tài khoản và
liêu là sau 2 tuần
dữ liêu của thành
phân quyền khai
phố (LGSP)
thác dữ liêu

Q
o
õ>>

S
0

+

Trụ họng

16

Ranh đồ án Quy hoạch
phân khu

17

Sử dụng đất đồ án Quy
hoạch phân khu

18

Tim đường đồ án Quy
hoạch phân khu

19

Giao thông đồ án Quy
hoạch phân khu

Sở Quy hoạch
- Kiến trúc

Kết nối và câp
Tần suất câp nhât dữ liêu Các sở, ban, ngành,
nhât cơ sở dữ liêu khi có phát sinh hoặc 30 Ủy ban nhân dân các
quân, huyên được
thông qua nền tảng
ngày sau khi có quyết
định phê duyêt
tích hợp, chia sẻ
cấp tài khoản và
dữ liêu của thành
phân quyền khai
phố (LGSP)
thác dữ liêu
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STT

20
21

22

23

24

25

Lớp dữ liệu

Đơn vị có
trách nhiệm
cung cấp và
cập nhật dữ
liệU

to
Hình thức cập
nhật dữ liệu

Tần suất cập nhật dữ
liệu

Đơn vị được khai
thác dữ"liệu

Nhóm điều chỉnh cục bộ
quy hoạch phân khu
Trạm BTS

Hạ tầng ngầm

Q
Sở Thông tin
và Truyền
thông

Lưới Cao thế (Trạm, trụ,
đường dây và hầm cáp)
Lưới Trung thế (Trạm, trụ,
đường dây, nền trạm và
mương cáp)
Lưới Hạ thế (Điêm đo, điện
kế, trụ, đường dây và tủ
phân phối)

Tổng Công ty
điện lực
Thành phố

Các sở, ban, ngành,
Kết nối và cập
nhật cơ sở dữ liệu
Ủy ban nhân dân các
Tần suất cập nhật dữ liệu
quận, huyện được
thông qua nền tảng
là 1 lần/ngày; Độ trễ dữ
cấp tài khoản và
tích hợp, chia sẻ
liệu là sau 1 ngày
dữ liệu của thành
phân quyền khai
thác dữ liệu
pho (LGSP)

Kết nối và cập
Các sở, ban, ngành,
nhật cơ sở dữ liệu
Ủy ban nhân dân các
Tần suất cập nhật dữ liệu
quận, huyện được
thông qua nền tảng
là 1 lần/ngày; Độ trễ dữ
tích hợp, chia sẻ
cấp tài khoản và
liệu là sau 1 ngày
dữ liệu của thành
phân quyền khai
thác dữ liệu
phố (LGSP)
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Ký bởi: Trung tâm công báo
Email: ttcb. ubnd@tphcm.gov. vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1171/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến
kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục
hành chính;
Xét đề nghị Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1724/TTr-SYT ngày 27 tháng 3
năm 2020,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh
vực Trang thiết bị y tế và lĩnh vực Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở
Y tế.
Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn
phòng

Ủy

ban

nhân

dân

thành

phố

tại

địa

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

chỉ
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế và các

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH T HUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ
TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điếm
thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I. Lĩnh vực Trang thiết bị y tế
1.

Công bố đủ
điều kiện sản
xuất
trang
thiết bị y tế.

Thời gian
cấp Phiếu
tiếp nhận
hồ
sơ:
Ngay sau
khi nộp hồ
sơ đầy đủ
và hợp lệ.
Thời gian
công
bố
trên cổng
thông
tin
điện tử: 03
ngày làm
việc kể từ
khi
tiếp
nhận

Sở Y tế (địa 3.000.000 - Nghị định số 36/2016/NĐ-CP
chỉ: số 59 đồng
ngày 15/5/2016 của Chính phủ
Nguyễn Thị
về quản lý trang thiết bị y tế;
Minh Khai,
- Nghị định số 169/2018/NĐquận 1).
CP ngày 31/12/2018 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số
36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng
5 năm 2016 của Chính phủ về
quản lý trang thiết bị y tế;
- Nghị định số 03/2020/NĐ-CP
ngày 01/01/2020 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị
định số 36/2016/NĐ-CP ngày
15 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ về quản lý trang thiết bị y
tế đã được sửa đổi, bổ sung tại
Nghị định số 169/2018/NĐ-CP
ngày 31 tháng 12 năm 2018 của

1. Thời hạn giải quyết
thực hiện theo Khoản 7
Điều
1
Nghị
định
169/2018/NĐ-CP.
2. Trình tự thực hiện điều
chỉnh Bước 2 (khoản 7
Điều 1 Nghị định số
169/2018/NĐ-CP) :
Bước 2: Khi nhận hồ sơ
đầy đủ, hợp lệ, Sở Y tế
cấp cho cơ sở Phiếu tiếp
nhận hồ sơ công bố đủ
điều kiện sản xuất theo
Mẫu số 02 quy định tại
Phụ lục IV ban hành kèm
theo Nghị định này.
Trường hợp cơ sở công
bố sản xuất trang thiết bị
y tế có chứa chất ma túy

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điêu của Nghị định số
36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng
5 năm 2016 của Chính phủ vê
quản lý trang thiết bị y tế;
- Thông tư số 39/2016/TT-BYT
ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng
Bộ Y tế vê việc Quy định chi
tiết việc phân loại trang thiết bị
y;
- Thông tư 278/2016/TT-BTC
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính vê việc Quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí trong lĩnh vực
y tế.
- Quyết định số 745/QĐ-BYT
ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế
vê việc công bố thủ tục hành
chính mới / được sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ
lĩnh vực trang thiết bị y tế
thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Y tế.

Ghi chú
và tiên chất thì Sở Y tế có
trách nhiệm gửi bản sao
Phiếu tiếp nhận hồ sơ
công bố đủ điêu kiện sản
xuất cho Bộ Công an.
3. Thành phần hồ sơ tại
Mục 5 quy định chi tiết
như sau:
Các giấy tờ chứng minh
đáp ứng điêu kiện quy
định tại khoản 2 Điêu 13
Nghị định 36/2016/NĐCP: Có thiết bị và quy
trình sản xuất, kiểm tra
chất lượng phù hợp với
yêu cầu của loại trang
thiết bị y tế mà cơ sở sản
xuất. Trường hợp không
có thiết bị kiểm tra chất
lượng thì phải có hợp
đồng với cơ sở đủ năng
lực kiểm tra chất lượng để
kiểm tra chất lượng trang
thiết bị y tế mà cơ sở sản
xuất.
4. Đối tượng: cơ sở sản
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TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú
xuất trang thiết bị y tế.

2.

Công bố tiêu
chuẩn áp dụng
đối với trang
thiết bị y tế
loại A.

Thời gian
cấp Phiếu
tiếp nhận
hồ
sơ:
Ngay sau
khi nộp hồ
sơ đầy đủ
và hợp lê.
Thời gian
công
bố
trên cổng
thông
tin
điên tử: 03
ngày làm
việc kể từ
khi
tiếp
nhận

Sở Y tế (địa 1.000.000 - Nghị định số 36/2016/NĐ-CP
chỉ: số 59 đồng
ngày 15/5/2016 của Chính phủ
Nguyễn Thị
về quản lý trang thiết bị y tế;
Minh Khai,
- Nghị định số 169/2018/NĐquận 1).
CP ngày 31/12/2018 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số
36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng
5 năm 2016 của Chính phủ về
quản lý trang thiết bị y tế;
- Nghị định số 03/2020/NĐ-CP
ngày 01/01/2020 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị
định số 36/2016/NĐ-CP ngày
15 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ về quản lý trang thiết bị y
tế đã được sửa đổi, bổ sung tại
Nghị định số 169/2018/NĐ-CP
ngày 31 tháng 12 năm 2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số
36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng
5 năm 2016 của Chính phủ về
quản lý trang thiết bị y tế;
- Thông tư số 39/2016/TT-BYT

1. Thời hạn giải quyết
thực hiện theo Điều 24
Nghị
định
số
36/2016/NĐ-CP
ngày
15/5/2016 của Chính phủ
về quản lý trang thiết bị y
tế.
2. Thành phần hồ sơ tại
Mục thứ 4 quy định chi
tiết như sau:
Giấy ủy quyền của chủ sở
hữu trang thiết bị y tế cho
tổ chức đứng tên công bố
tiêu chuẩn áp dụng theo
mẫu quy định tại Phụ lục
VI ban hành kèm theo
Nghị định này còn hiệu
lực tại thời điểm nộp hồ
sơ, trừ trường hợp doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ
kinh doanh của Việt Nam
là chủ sở hữu trang thiết
bị y tế.
3. Đối tượng: cơ sở
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TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng
Bộ Y tế về việc Quy định chi
tiết việc phân loại trang thiết bị
y;
- Thông tư 278/2016/TT-BTC
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính Quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.
- Quyết định số 745/QĐ-BYT
ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế
về việc công bố thủ tục hành
chính mới / được sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ
lĩnh vực trang thiết bị y tế
thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Y tế.
3.

Công bố đủ
điều kiện mua
bán trang thiết
bị y tế loại B,
C, D.

Thời gian
cấp Phiếu
tiếp nhận
hồ
sơ:
Ngay sau
khi nộp hồ
sơ đầy đủ
và hợp lệ.
Thời gian

Sở Y tế (địa 3.000.000 - Nghị định số 36/2016/NĐ-CP
chỉ: số 59 đồng
ngày 15/5/2016 của Chính phủ
Nguyễn Thị
về quản lý trang thiết bị y tế;
Minh Khai,
- Nghị định số 169/2018/NĐquận 1).
CP ngày 31/12/2018 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số
36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng
5 năm 2016 của Chính phủ về
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1. Thời hạn giải quyết
thực hiện theo Khoản 24
Điều
1
Nghị
định
169/2018/NĐ-CP.
2. Thành phần hồ sơ chi
tiết như sau:
a) Văn bản công bố đủ
điều kiện mua bán trang
thiết bị y tế theo Mẫu số

2

o
o

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết
công
bố
trên cổng
thông
tin
điện tử: 03
ngày làm
việc kể từ
khi
tiếp
nhận

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý
quản lý trang thiết bị y tế;
- Nghị định số 03/2020/NĐ-CP
ngày 01/01/2020 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị
định số 36/2016/NĐ-CP ngày
15 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ về quản lý trang thiết bị y
tế đã được sửa đổi, bổ sung tại
Nghị định số 169/2018/NĐ-CP
ngày 31 tháng 12 năm 2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số
36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng
5 năm 2016 của Chính phủ về
quản lý trang thiết bị y tế;
- Thông tư số 39/2016/TT-BYT
ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng
Bộ Y tế về việc Quy định chi
tiết việc phân loại trang thiết bị
y;
- Thông tư 278/2016/TT-BTC
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính về việc Quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí trong lĩnh vực
y tế.

Ghi chú
07 quy định tại Phụ lục I
ban hành kèm theo Nghị
định số 169/2018/NĐ-CP;
b) Bản kê khai nhân sự
theo mẫu quy định tại Phụ
lục II ban hành kèm theo
Nghị
định
số
169/2018/NĐ-CP;
c) Các giấy tờ chứng
minh kho bảo quản,
phương tiện vận chuyển
trang thiết bị y tế đáp ứng
các yêu cầu theo quy định
sau:
- Kho bảo quản:
+ Có diện tích phù hợp
với chủng loại và số
lượng trang thiết bị y tế
được bảo quản;
+ Bảo đảm thoáng, khô
ráo, sạch sẽ, không gần
các nguồn gây ô nhiễm;
+ Đáp ứng yêu cầu bảo
quản khác của trang thiết
bị y tế theo hướng dẫn sử
dụng.
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TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 745/QĐ-BYT
ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế
về việc công bố thủ tục hành
chính mới/ được sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ
lĩnh vực trang thiết bị y tế
thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Y tế.

Ghi chú
- Phương tiện vận chuyên
trang thiết bị y tế từ cơ sở
mua bán đến nơi giao
hàng phù hợp với loại
trang thiết bị y tế mà cơ
sở mua bán;
Trường hợp không có kho
hoặc phương tiện bảo
quản trang thiết bị y tế
phải có hợp đồng với cơ
sở đủ năng lực đê bảo
quản và vận chuyên trang
thiết bị y tế.
Các giấy tờ này phải
được xác nhận bởi cơ sở
công bố đủ điều kiện mua
bán;
d) Các giấy tờ chứng
minh kho bảo quản, hệ
thống theo dõi quản lý
quá trình xuất, nhập, tồn
kho trang thiết bị y tế có
chứa chất ma túy và tiền
chất đáp ứng các yêu cầu
theo quy định sau:
- Người phụ trách chuyên
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TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí

Ghi chú

Căn cứ pháp lý

môn phải có trình độ đại
học chuyên ngành trang
thiết bị y tế, y, dược, hóa
dược hoặc sinh học;
- Có kho bảo quản đáp
ứng quy định tại Điều 7
Nghị định 80/2001/NĐ-

CP; •

- Có hệ thống theo dõi
quản lý quá trình xuất,
nhập, tồn kho trang thiết
bị y tế có chứa chất ma
túy và tiền chất.
Các giấy tờ này phải được
xác nhận bởi cơ sở công
bố đủ điều kiện mua bán
trang thiết bị y tế có chứa
chất ma túy và tiền chất.
3. Đối tượng thực hiện:
Cơ sở mua bán trang thiết
bị y tế.
4.

Điều
chỉnh
thông tin trong
hồ sơ công bố
đủ điều kiện
sản xuất trang

Thời gian Sở Y tế (địa Không
cấp Phiếu chỉ: số 59
tiếp nhận Nguyễn Thị
hồ
sơ: Minh Khai,
Ngay sau quận 1).

- Nghị định số 36/2016/NĐ-CP
ngày 15/5/2016 của Chính phủ
về quản lý trang thiết bị y tế;
- Nghị định số 169/2018/NĐCP ngày 31/12/2018 của Chính

1. Thời hạn giải quyết
thực hiện theo Khoản 7
Điều 1 Nghị định số

169/2018/NĐ-CP.

2. Trình tự thực hiện điều
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TT

Tên thủ tục
hành chính
thiết bị y tế

Thời hạn
giải quyết
khi nộp hồ
sơ đầy đủ
và hợp lệ.
Thời gian
công
bố
trên cổng
thông
tin
điện tử: 03
ngày làm
việc kể từ
khi
tiếp
nhận

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý
phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số
36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng
5 năm 2016 của Chính phủ về
quản lý trang thiết bị y tế;
- Nghị định số 03/2020/NĐ-CP
ngày 01/01/2020 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị
định số 36/2016/NĐ-CP ngày
15 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ về quản lý trang thiết bị y
tế đã được sửa đổi, bổ sung tại
Nghị định số 169/2018/NĐ-CP
ngày 31 tháng 12 năm 2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số
36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng
5 năm 2016 của Chính phủ về
quản lý trang thiết bị y tế;
- Thông tư số 39/2016/TT-BYT
ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng
Bộ Y tế về việc Quy định chi
tiết việc phân loại trang thiết bị
y;
- Thông tư 278/2016/TT-BTC
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng

Ghi chú
chỉnh Bước 1 (Khoản 7
Điều 1 Nghị định số
169/2018/NĐ-CP)
như
sau:
Bước 1: Tổ chức đề nghị
điều chỉnh hồ sơ công bố
đủ điều kiện sản xuất
trang thiết bị y tế gửi hồ
sơ về Sở Y tế nơi nhà
xưởng hoặc nhà máy sản
xuất đặt trụ sở.
3. Đối tượng thực hiện:
Cơ sở sản xuất trang thiết
bị y tế.
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hành chính

Thời hạn
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thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Bộ Tài chính về việc Quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí trong lĩnh vực
y tế.
- Quyết định số 745/QĐ-BYT
ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế
về việc công bố thủ tục hành
chính mới/ được sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ
lĩnh vực trang thiết bị y tế
thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Y tế.
5.

Điều
chỉnh
thông tin trong
hồ sơ công bố
đủ điều kiện
mua bán trang
thiết bị y tế
loại B, C, D

Thời gian
cấp Phiếu
tiếp nhận
hồ
sơ:
Ngay sau
khi nộp hồ
sơ đầy đủ
và hợp lệ.
Thời gian
công
bố
trên cổng
thông
tin
điện tử: 03
ngày làm

Sở Y tế (địa Không
chỉ: số 59
Nguyễn Thị
Minh Khai,
quận 1).

- Nghị định số 36/2016/NĐ-CP
ngày 15/5/2016 của Chính phủ
về quản lý trang thiết bị y tế;
- Nghị định số 169/2018/NĐCP ngày 31/12/2018 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số
36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng
5 năm 2016 của Chính phủ về
quản lý trang thiết bị y tế;
- Nghị định số 03/2020/NĐ-CP
ngày 01/01/2020 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị
định số 36/2016/NĐ-CP ngày
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1. Thời hạn giải quyết
thực hiên theo Khoản 24
Điều
1
Nghị
định
169/2018/NĐ-CP.
2. Đối tượng thực hiện:
cơ sở mua bán trang thiết
bị y tế
3. Kết quả giải quyết thủ
tục hành chính bổ sung
"Trường hợp không chấp
nhận phải có văn bản trả
lời và nêu rõ lý do"
(Khoản 24 Điều 1 Nghị
định 169/2018/NĐ-CP).
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việc kể từ
khi
tiếp
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Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý
15 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ về quản lý trang thiết bị y
tế đã được sửa đổi, bổ sung tại
Nghị định số 169/2018/NĐ-CP
ngày 31 tháng 12 năm 2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số
36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng
5 năm 2016 của Chính phủ về
quản lý trang thiết bị y tế;
- Thông tư số 39/2016/TT-BYT
ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng
Bộ Y tế về việc Quy định chi
tiết việc phân loại trang thiết bị
y;
- Thông tư 278/2016/TT-BTC
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính Quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.
- Quyết định số 745/QĐ-BYT
ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế
về việc công bố thủ tục hành
chính mới / được sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ
lĩnh vực trang thiết bị y tế

Ghi chú
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Căn cứ pháp lý

Ghi chú

thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Y tế.
II. Lĩnh vực Đào tạo
1 Công bố đáp
ứng yêu cầu là
cơ sở thực
hành trong đào
tạo khối ngành
sức khỏe đối
với các cơ sở
khám,
chữa
bệnh thuộc Sở
Y tế và cơ sở
khám
bệnh,
chữa bệnh tư
nhân trên địa
bàn tỉnh, thành
phố.

15
ngày
làm việc kể
từ khi nhận
được hồ sơ
hợp lệ

Sở Y tế (địa Không
chỉ: số 59
Nguyễn Thị
Minh Khai,
quận 1).

- Nghị định số 111/2017/NĐCP ngày 05/10/2017 của Chính
phủ quy định về tổ chức đào
tạo thực hành trong các đào tạo
khối ngành sức khỏe.
- Quyết định số 5125/QĐ-BYT
ngày 10/11/2017 của Bộ Y tế
về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành thuộc
phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Y tế.

Kết quả thực hiện thủ tục
hành chính: Sở Y tế cập
nhật trên cổng thông tin
điện tử danh sách cơ sở
thực hành đáp ứng yêu cầu
hoặc văn bản không đồng ý
việc tự công bố (Khoản 3
Điều 11 Nghị định số
111/2017/NĐ-CP).
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1211/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
về việc bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc
hội Khóa 13 về thực hiện chế định Thừa phát lại;
Căn cứ Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính
phủ ban hành về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;
Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ
về công tác văn thư;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1490/TTr-STP-KTrVB
ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc ban hành quyết định bãi bỏ Chỉ thị của Ủy ban
nhân dân thành phố,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ văn bản
Bãi bỏ Chỉ thị số 22/2011/CT-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho
hoạt động của Thừa phát lại.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ
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trưởng các Sở, ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Minh Châu

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1
Điện thoại: 38.233.686
Fax: (84.8) 38.233.694
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Website: www.congbao .hochiminhcity.gov.vn
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng

