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QUYẾT ĐỊNH 

V/v cử lãnh đạo Sở giữ chức danh Giám đốc CNTT 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 
   

 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/ 4/2007 của Chính phủ về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng Công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh; Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định 07/2011/QĐ-UBND; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 18/2021/QĐ-UBND ngày 

15/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, 

người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; số 

30/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
   

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Cử ông Nguyễn Quốc Hương - Phó Giám đốc Sở phụ trách Bộ 

phận tin học giữ chức danh Giám đốc CNTT Sở. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc CNTT Sở được quy định tại 

Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 07/2011/QĐ-UBND ngày 

25/5/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết 

định số 2366/QĐ-STC ngày 10/7/2017 của Giám đốc Sở Tài chính. Chánh Văn 

phòng Sở, cá nhân có tên tại điều 1, căn cứ Quyết định thi hành. 
 
 

 

 

Nơi nhận:   

- Như điều 3; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

 

Trịnh Văn Ngọc 
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