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THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ 

V/v xây dựng chương trình khung công tác năm 2019 của Sở Tài chính 
 

 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở về việc xây dựng 

chương trình khung công tác năm 2019; Để đảm bảo triển khai kịp thời các nội 

dung trọng tâm, tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, Giám đốc Sở 

yêu cầu như sau: 

1. Trên cơ sở các nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, chức 

năng nhiệm vụ được giao, Trưởng các phòng thuộc Sở và lãnh đạo Trung tâm 

Tư vấn và dịch vụ tài chính xây dựng chương trình khung công tác của phòng, 

đơn vị gửi về Văn phòng Sở trước ngày 16/11/2019 để tổng hợp báo cáo Ban 

Giám đốc. Yêu cầu phải xây dựng theo các tiêu chí: nội dung thực hiện, thời 

gian bắt đầu, thời gian kết thúc, sản phẩm đầu ra và giao, phân công cụ thể 

lãnh đạo, cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện (Phụ lục Khung chương trình công 

tác kèm theo). 

2. Giao Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc trước ngày 

23/01/2019 để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện./. 

3. Khi UBND tỉnh ban hành Khung chương trình công tác của tỉnh, tùy 

theo lĩnh vực liên quan, các phòng phối hợp Văn phòng bổ sung nội dung vào 

Khung chương trình của Sở để đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả.   

Đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Ban Giám đốc sở;    

- Trưởng các phòng thuộc Sở; 

- Lãnh đạo Trung tâm TVDVTCC; 

- Lưu: VP, VT. 
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