UY BAN NHAN DAN
THANH PHO hA NO!
So:

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

/2022/QD-UBND

Ha Nói, ngày

tháng náni 2022

DU THAO
QUYET DNH
Quy d!nh chirc náng, nhim vii, quyn hn và co cu to chu'c
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UY BAN NHAN DAN THANH PHO HA NQI
Can ct' Luát To chz,'c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015, Lut tha
dôi, bô sung m5t so diu cia Lut To chj'c ChInh phü và Lut To chi'c chInh
quyên djaphucrng ngày 22/11/2019,
Can cii' Nghj djnh 5 24/2014/ND-CF ngày 04/4/2014 c1a ChInh phi quy
djnh tO ch&c các cci quan chuyên mOn thu3c Uy ban nhán dan tinh, thành phô trirc
thuç5c Trung u'o'ng; Nghj djnh so 107/2020/ND-CF ngày 14/9/2020 cza ChInhphi
sila dOi, bd sung mç5t so' diu cia Nghj djnh 5 24/2014/ND-CF ngày 04/4/2014
c7a ChInhphi;
Can c& Thông tu' sO' 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 cüa Bó tru'&ng Bô
Tài chInh hu'àng dan chic náng, nhim vy, quyén hqn cüa cci quan tài chInh d1a
phu'o'ngthuOc Uy ban nhân dan cá'p tinh và Uy ban nhân dan cap huyn,
Theo d nghj cña Giám dcfc Sà Tài chInh tgi Ta trInh sO'
/TTr-STC
ngày /. . ./2022 và cja Giám dO'c SO' N(3i vy tgi TO' trInh sO
/TTr-SNV ngày
.12021 ye vic quy djnh chá'c nàng, nhiêm vu, quyên hgn và cci câu to chü'c
cza SO' Tài chInh thành phô Ha N5i,
QUYET DINH:
.A

. , , , -

Then 1. ! tn va chirc nang
1. S& Tài chInh là ci quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan thành pM
Ha Ni, thuc hin chirc näng tham muu, giüp Uy ban nhân dan Thành pM quàn
1 nhà nuc ye tài chInh; ngân sách nhà nuóc; nq chInh quyn dja phuang, phi, l
phi và thu khác cüa ngân sách nhà nithc; tài san cOng; các qu5' tài chInh nhà nithc
ngoài ngân sách; dâu ti.r tài chInh; tài chInh doanh nghip; k toán; kiêm toán dc
lap; linh vuc giá và các hoat dng djch vi tài chInh tui dja phucmg theo quy djnh
cüa pháp lut.
2. S& Tài chInh có tu each pháp nhan, có con du và tài khoãn riêng; chp
hành chi dao, quàn l v t chüc, biên chê va cong tác cüa Thy ban nhân dan Thành
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ph theo thm quyn; dng thôi chtp hành chi dao, huóng dan, kim tra, thanh
tra, v chuyên môn, nghip vi cüa B Tâi chInh.
.A

..

A

theu 2. Nhiçm vit va quyen hn
1. TrInh Uy ban nhân dan Thành ph:
a) Dir thào quyt djnh cüa Uy ban nhân dan Thành ph lien quan dn các
1mb virc thuOc phm vi quàn 1 cüa S Tài chInh và các van bàn khác theo phân
cong cüa Uy ban nhân dan Thành ph;
b) Dr thâo k hoach phát trin, chucrng trInh, bin pháp t chüc thirc hin
các nhim v11 v 11th virc tài chInh - ngân sách, các nhim vi cài cách hành chInh
nba nuâc thuôc 11th virc quàn 1 nhà nucc cüa Sâ theo quy djnh cüa pháp 1ut;
c) Di,r thào quyt djnh vic phân dip, üy quyn thim vçi quàn 1 nhà nuàc
v llnh v1rc tài chInh - ngân sách cho S& Tài chInh và Uy ban nhân dan dip huyn;
d) Di,r thão quy& djnh thành lap, t chi'rc laj, giài th các dcn vj si,r nghip
cong 1p thuc Si theo quy djnh cüa pháp 1ut;
d) Dir thão quy& djnh quy djnh c11 th chüc näng, nhim vi, quyn han và
cci câu tO chirc cüa Sâ;
e) Dir thào quyt djth th'çrc hin xä hi hóa các boat dng cung 1rng djch v11
sir nghip cong cüa ngành Tài chInh thuc thm quyn cüa Uy ban nhân dan
Thành phô và theo phân cap cüa ca quan nhà nithc c.p trên (nu co).
2. TrInb Chü tjch Uy ban nbân dan Thành ph dir thão các van bàn thuc
thâm quyên ban hành cüa Chü tjch Uy ban nhân dan Thành phô theo phân cOng
ye 11th vrc quãn 1 nhà nuâc cüa Si.
3. T chirc thirc hiên các van bàn quy phm pháp 1ut, quy hoach, ké hoach,
de an, dir an, chuo'ng trInh dã duqc dip có thm quyn quyt djnh, phê duyt;
thông tin, tuyên truyn, hurng dan, kim tra, theo dOi thi hành pháp 1ut v llnh
virc thuc pham vi quãn 1 nba nithc duqc giao.
4. V quãn 1 ngân sách nhà nuâc:
a) Xây dçrng, tng hqp, lip, trInh Uy ban nhân dan Thành ph d trInh dip
có thâm quyên ké hoach tài chInh 05 näm dja phuong, k hoach tài chInh - ngân
sách nba nuóc 03 nàm; dir toán thu ngân sách nhà nuâc tren dja bàn, dir toán thu,
chi ngân sách dja phucing và phuong an phân b ngân sách dip Thành phO hang
näm; diêu chith kê hoach tài chInh 05 näm dja phrnmg, k hoach tài chInh - ngân
sách nba nuóc 03 nàm, dir toán ngân sách dja phuong và phuong an phân b ngân
sách cap Thành phO trong trung hçp din thit;
b) Xây dirng, trInh Uy ban nhân dan Thành ph d trInh co quan có thm
quyen quyt djnh phuong an b sung dçr toán s tang thu cüa ngân sách dja
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phuang, phuong an phân b, sir diing s tang thu và ti& kim chi cUa ngân sách
dja phuong Va phuong an diéu chinh dir toán ngân sách dja phuong theo quy djnh;
c) Xây drng, trInh Uy ban nhân dan Thành ph d trInh cp có thâm quyén
quy djnh phân cp ngun thu, nhim vi chi, tr 1 phân tram (%) phân chia giüa
các cp ngân sách a dja phuang di vôi các khoân thu phân chia và m1rc bô sung
tü ngân sách cap trên cho ngân sách cap dithi theo quy djnh cUa Lut Ngân sách
nba nithc;
d) TrInh Uy ban nhân dan Thành ph d trInh cp có thm quyn quyt djnh
sir diing dir phông ngân sách cp Thành ph, sir d%lng qu dir trü tài chInh cüa dja
phuang và các ngun dir trü tài chInh khác theo quy djnh cUa pháp 1ut;
d) Chü trI và phi hqp vâi các ca quan có lien quan trong vic xây dirng,
trInh Uy ban nhân dan Thành ph d trInh cp có thm quyên quy djnh các djnh
mrc phân b và các ch dO, tiêu chun, djnh mirc chi ngân sách cüa dja phuang
theo quy djnh cüa pháp 1u.t v ngân sách nhà nuâc;
e) Tham muu, t chüc thirc hin ngân sách dja phuang, diu hành ngân sách
dja phuong theo thâm quyên; theo dôi, don dc vic t chirc thirc hin dir toán
ngân sách cap Thành phô và cp duói;
g) Kim tra vic phân b dr toán ngân sách duçc giao; huóng dn vic
quán 1, diu hành ngân sách; chi do, kim tra vic thc hin nhim vi thu, chi
ngân sách cüa các cci quan, dan vj cüng cp và ngân sách cüa cp duai;
h) Huang dn vic hach toán, quyt toán ngân sách dja phucmg và djnh ki
báo cáo vic thirc hin dr toán thu, chi ngân sách và t chirc thirc hin ch dO
cOng khai tài chInh ngân sách cüa nhà nuâc theo quy djnh cüa pháp 1ut;
i) Tng hqp, 1p quy& toán ngân sách dja phuang trInh Uy ban nhân dan
Thành phô dé trInh cp có thm quyn quy& toán ngân sách dja phuo'ng theo quy
djnh cüa Lut Ngân sách nhá nuac;
k) TrInh Uy ban nhân dan Thành ph quyt djnh chi 1mg truóc, thu hi các
khoãn chi i'rng truóc cüa ngân sách cp Thánh ph theo quy djnh cüa Lust Ngân
sách th nuâc va các van ban hithng dn thirc hin;
1) Phi hçp vyi Kho bc Nha nuâc Thãnh ph 1p báo cáo tài chInh theo
quy djnh cUa pháp lut.
5. V quan 1 vn Mu ti.r phát trin:
a) Phi hçip v&i Sâ K hoach và Du tu, các ca quan có lien quan d tham
muu Uy ban nhân dan Thành phO ye: chin luçic thu hut, huy dng, sü diing vOn
dâu tu ngn htn, dài htn trong và ngoài nuâc; thm djnh v các dê an, quy hoch,
chü truang Mu tu, các dir an Mu tu; xay dirng các chInh sách, bin pháp diêu phi
và nâng cao hiu qua sü diing ngun vOn h trçi phát triên chInh thüc (ODA) trên
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dja bàn Thành ph& GiUp Uy ban nhân dan Thành ph quân 1 nhà nuâc v tài
chInh di vói các chuong trInh, dir an ODA trén dja bàn;
b) Phi hçip vói S& K hoch và D.0 tu và các ca quan lien quan: xây drng
phuang an phân b k hoch du tu cong trung han, hang näm tir nguôn von ngân
sách nhà nithc và các nguOn vn hçip pháp khác theo quy djnh; thâm djnh nguôn
vn và khá näng can d6i vn di vci chuang trInh, dir an sil diing von dâu tu cOng;
diu chinh, diu bOa ke hoch vn dâu tu cOng dôi vâi các dr an dâu tu do dja
phuang quãn 1; tham muu Uy ban nhân dan Thành phô trong vic phân bô các
ngun vn du tu cong cüa ngân sách Thành phô, bao gôm nguôn bô sung cUa
ngân sách Trung rnng và ngun can di ngân sách cap Thành phô tir nguôn ngân
sách Thành ph vay li.
c) Thiic hin kim tra vic phãn b dr toán ngân sách nhà nu&c chi du tu
cOng cüa các don vj dir toán cp I; nhp va phé duyt dir toán trén h thông Tabmis
theo quy djnh cüa B Tài chinh;
d) Tham gia v9i Sâ K hoach và Du tu Va các co quan lien quan ye nOi
dung tài chInh, các chInh sách iiu dâi tài chInh di vâi các dir an;
d) Kim tra tInh hInh thirc hin phân b, quàn l, sir dirng, thanh toán, quyt
toán vn du tu thuc ngân sách dja phucing cUa chU du tu và co quan tài chInh
huyn, xä và von tr các ngun thu hçip pháp khác cUa don vj sir nghip; tInh hInh
kiêm soát, thanh toán vn du tu cüa Kho bc Nhà nuâc Thành phô, Kho bic Nhà
nrn9c qun, huyn, thj xã;
e) Chü trI t chüc thm tra quyt toán vein du tu dir an hoàn thành trInh
ngithi có thâm quyen quyt djnh du tu phê duyt di vâi các dir an sü dung vn
dâu tu cOng thuc ngân sách do Uy ban nhân dan Thành ph quàn 1 (trü trumg
hçp Chü tjch Uy ban nhân dan Thánh ph có quy djnh khac).
g) TrInh Uy ban nhân dan Thành ph quy djnh trInh tir, thñ han lap, g1ri,
xét duyt, thm djnh và ra thông báo thrn djnh báo cáo quyet toán von dâu tu
cong ngun ngân sách nhà nuâc; tng hçp, báo cáo quyt toán von dâu tu cong
nguOn ngân sách nba nu&c theo nàm ngân sách do Thành phi quán l theo quy
djnh.
h) Phi hop vth Si K hoach và Du tu tng hqp, phân tIch, báo cáo tInh
hInh buy dng và 511 ding vn du tu, dánh giá hiu qua quàn l, sü diing von dâu
tu;
i) Phi hop vói Kho bac Nba nuóc Thành ph theo dôi và don dc các chü
dâu tu, don vj quail l dir an thu hi s vn dA thanh toán thira khi dii an hoàn
thành duçic phê duyt quy& toán có s vn duçic quy& toán thâp hon so von dã
thanh toán cho dir an và don dc thu hi các khoãn tam img vOn dâu tu xay dmg
co bàn qua han chua thu hi.
6. V quàn l tài chInh di vth dt dai:
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a) Là co quan thi.thng trrc Hi dng thm djnh bang giá dt, Hi dng thm
djnh giá dat CT the, t!Wc hin và Chu trách nhim ye CáC nhirn vv theo quy djnh
Cüa Luât dt dai hin hành;
b) ChU trI xây d%rng và trInh Uy ban nhân dan Thành ph ban hành h s
diu chinh giá dt d tInh thu tin sü dung dt, thu tin thuê dat, xác djnh giá kh&i
dim d du giá quyn s1r diing dt; mirc 1 phân tram (%) dê xác djnh dcn giá
thuê dt d tInh thu tiên thuê dt, xác djnh giá khâi diem dê dâu giá quyên sir diing
dAt trâ tiên thuê dat hang näm;
C) Chü trI báo Cáo TJy ban nhân dan Thành ph quyt djnh tang h s diu

chinh giá dAt d xáC djnh giá kh&i dim d dAu giá quyn sü dçing dAt trong trung
hqp thüa dat hoc khu dAt dAu giá thuc do thj, dAu mi giao thông, khu dan cu
tp trung Co lçii th, khâ nãng sinh lqi;
d) Chü tn XáC djnh và trInh Uy ban nhân dan Thành ph quy djnh mt'rc t
1 phân tram (%) dê tInh thu tin thuê dAt di vth dAt xây dimg cOng trInh ngrn,
dAt co mt nuóc, mt nrnic thuê;
d) Chü trI XáC djnh các khoãn duqc trü vào tin sir ding dAt, tin thuê dAt,
thuê mt nucyC;
e) ChU trI xây dimg trInh Uy ban nhân dan Thành ph d trInh dtp có thm
quyên ban hành müc thu tin bâo v, phát trin dat trng lüa theo quy djnh;
g) Chü trI xác djnh giá khyi dim d dAu giá quyn sü dung dAt trong tru&ng
hçp xac djnh giá khi diem theo phuong pháp h s diu chinh giá dat theo quy
djnh cüa pháp !ut v dAt dai.
7. V quãn 1 tài san cong ti Thành ph&
a) Xây dçrng, trInh Uy ban nhân dan Thành ph CáC van bàn quy djnh chi
tiêt, hurng dAn ye quán 1, sir diing tài san cOng thuc pham vi quãn 1 cüa Thành
phô;
b) Tham muu giüp Uy ban nhân dan Thânh ph trInh Hi dng nhân dan
Thành phô phân Cap thm quyn quyt djnh trong vic quãn 1, sü dtng tài san
cOng thuc phm vi quân 1 Cüa Thành ph
c) Tham muuUy ban nhân dan Thành ph th1rC hin nhim vii quãn 1 nhà
nixc dOi vâi tái san cOng; quãn 1 CO sâ dit 1iu y tài san cOng thuc phm yj
quàn 1 cüa Thành phô; báo cáo k khai tài san cOng yà tInh hInh quân 1, sü dig
tài san cOng theo quy djnh cüa pháp 1ut yà phân cOng cüa Uy ban nhân dan Thành
ph;
d) Chü trI hoc pMi hqp vâi các cci quan chirc näng xây dçmg, trInh Uy ban
nhân dan Thành ph ban hành hoc phân cap thm quyn ban hành theo quy djnh
dOi vâi tiêu chuân, djnh müc sü diing din tICh Chuyen dung; xe 0 tO chuyên dung;
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may móc, thit bj chuyên dung cüa các co quan, t chirc, don vj thuc phm vi
quàn 1 cüa Thành phô theo quy djnh cüa pháp 1utt;
d) Thrn djnh, có kin di vâi các thim vii do co quan, ngu1i Co thm
quyên thuc cp Thành ph xem xét, quy& djnh theo quy djnh cUa pháp 1ut ye
quãn 1, sir diing tài san công;
e) Quy& djnh theo thm quyn các ni dung v quân 1, sir dung tài san
cong theo phân dtp cüa Hi dng nhân dan Thânh ph& phân cap cüa Uy ban nhân
dan Thành ph; t chirc thirc hin các quyt djnh ye hInh thành, s1r diing, xir 1 tài
san cong do co quan, ngui có thrn quy&n thuc dtp Thành phô giao theo quy
djnh cüa pháp 1ut v quãn 1, sir diing tài san công;
g) ThiIC hin vic quãn 1 hóa don ban tài san công, báo cáo tInh hInh quán
1, sir dung boa don, thanh quyt toán sü diing hóa don cüa các co quan, t chüc,
don vj thuc phm vi quãn 1 cUa Thành ph;
h) Chü trI, phi hçip vi các co quan, t chi'rc, don vj, doanh nghip có lien
quan lQtp phuong an sap xp lai, xü 1 nhà, dt cüa co quan, th chüc, don vj, doanh
nghip thuc pham vi quãn 1 cüa Thành ph trInh Uy ban nhân dan Thành ph6
hoc cap có thâm quyên phé duyt theo quy djnh cUa pháp 1ut ye sap xp 1i, xr
1 tài san cong. Tham mlxu Uy ban nhân dan Thành ph Co kiên vi các B,
ngành dOi vth phuong an sp xep laj, xü l nha, dat thuc Trung uong quãn 1 và
nhà, dat thuc các dja phuong khác trên dja bàn Thành ph
i) Lam chü tài khoân tam giü quãn 1 s tin thu duçic t1r xü 15i, khai thác
tài san cOng theo quy djnh cüa pháp 1ut;
k) Tham mini, trInh ChU tjch Uy ban nhân dan Thành ph hoc ngiRii có
thâm quyên dugc Hi dng nhân dan Thành ph phân cp quyt djnh: xác 1p s&
hru toàn dan ye tài san, phê duyt phuong an xü l tài san duqc xác 1p s& hthi
toàn dan dôi v9i các loai tài san duçcc giao trách nhim tai các van bàn pháp 1ut
quy djnh v trInh tr, thU tiic xác 1p quyn sy hthi toàn dan v tài san và xU 1 di
vth tài san duçic xác 1p quyn sâ hüu toàn dan.
1) Tham mini U' ban nhân dan Thành ph ban hành danh miic mua sm tQtp
trung (trU thuc chüa bnh, 4t tuy t và các tài san chuyên dung); thirc hin mua
sam tài san thuc danh miic mua sm tp trung cUa Thành ph theo quy djnh cUa
pháp 1ut.
8. V quãn 1 nha nuâc v tài chInh di vói các qu5' tài chInh nhà nuâc
ngoài ngân sách
a) PhM hçip co quan quán 1 qu5' tài chInh ngoài ngân sách cUa Thành ph
tng hcp, báo cáo tInh hInh thirc hin k hoach tài chInh, k hoach tài chInh näm
sau và quy& toán thu, chi qu gUi Uy ban nhân dan Thành phô dé báo cáo Hi
dng nhân dan Thành phô cUng vi báo cáo dir toán và quyêt toán ngân sách dja
phuong; phi hçip giai trInh Hi dông nhân dan Thành phO khi có yêu câu;
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b) Thirc hin nhirn vii theo quy djnh cüa ChInh phü v thành 1p, t chüc
và hot dng cüa các Qu5i và các thim v1i khác do Uy ban nhân dan Thành phô
phân cong.
9. V quàn 1 tài chInh doanh nghip:
a) Huóng dk thirc hin các chInh sách, ch d quân 1 tài chInh doanh
nghip cüa các loai hInh doanh nghip, tài chInh hçip tác xã và kinh tê tp th;
chInh sách tài chInh phiic v1i chuyn di sà hthi, sp xp lai doanh nghip do nhà
nrn9c näm giti 100% von diêu 1 và doanh nghip có von nhà nuâc do Thánh phô
thành lip, duçic giao quãn 1 hoc gop vn theo quy djnh cüa pháp 1uQt; chuyn
dôi do'n vj sir nghip cong 1p thành cong ty cô phn, ch d quán 1, bào toàn và
phát trin vn nhà nrnc tti doanh nghip;
b) Tham muu Uy ban nhân dan Thành ph theo phân cong vic quán 1
phân vOn và tài san nhà nrnc du tu tai các doanh nghip, to chirc kinh tê hçip tác,
kinh té tp the do dja phucing thành lap, gop von hotc duqc giao quàn 1 theo quy
djnh cUa pháp 1ut;
c) Kim tra vic quãn 1 sü diing vn, vic phân phi igi nhun, trIch 1p
và sü diing các qu, thrc hin chüc näng giám sat, tng hçip báo cáo kt qua giám
sat tài chInh, dánh giá hiu qua hoat dng, kin nghj, d xut giãi pháp vi TiJy ban
nhân dan Thành phé v hot dng du tu, quán 1, sir ding vn nba nithc tçti các
doanh nghip do Nba nuâc nm giü 100% vn diu 1 và doanh nghip có vn
nhà nrnc do Thành phô thành lap, duqc giao quàn 1 hotc gop vn. Cành báo khi
thây có dâu hiu mt an toàn tài chInh cUa doanh nghip do Nhà nuâc nm giü
100% vn diu 1;
d) Phân tIch, dánh giá tInh hInh tài chInh doanh nghip do Nba nuóc n&m
gitt von diêu l 100% và các doanh nghip có vn nhà nithc do Thành phô thành
1p, duçic giao quàn 1 hoc gop vn; tng hçip báo cáo tInh hInh chuyên dOi s
httu, sp xp 1i doanh nghip nba nucc (báo cáo tInh hInh sp xp, cO phân boa,
thoái vn nhà nuc du tu ti doanh nghip) và các báo cáo khác d báo cáo co
quan có thm quyn theo quy djnh;
d) Quàn 1 vic trIch 1p và sü diing qu5r tin linmg, thu lao, tin thuing di
vâi Trithng ban kim soát và Kim soát viên tti cOng ty trách nhim htru hn mt
thành viên do Nhà nuâc nm giü 100% vn diu 1 do Thành ph thành lap, dugc
giao quàn 1;
e) Tng hçip dánh giá tInh hInh thirc hin cci ch tài chInb phic vi chInh
sách phát triên hçp tác xà, kinb t tp th trên dja bàn Thành phô theo quy djnh
cüa pháp 1ut;
g) Là d.0 mi tip nhn báo cáo tài chInh cüa doanh nghip có vn dtu tu
trrc tiêp nuâc ngoài (FDI) và tng hçip, phân tIch tInh hInh tài chInh, tInh hInh
xut nhp kb.u, các khoãn np ngân sách nhà nuic cüa doanh ngbip FDI theo
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ch d quy djnh phiic vii chInh sách phát trin kinh t - xä hi, thu hut vn du tu
nuc ngoài trên dja bàn theo quy djnh cUa pháp 1ut và gui B Tài chInh dê tong
hqp báo cáo dtp có thm quyn.
10. V quân 1 giá và th.m djnh giá
a) Tham mu'u IJy ban nhân dan Thành ph v vic phân công, phân cap, to
chirc thrc hin cong tác quân 1 nba nuóc v& giá và thm djnh giá trên dja bàn
Thành phô theo quy djnh cüa pháp 1ut v giá; ban hành hoc trInh cap có thrn
quyên ban hành các van bàn hucng dn trin khai các quy djnh v quãn 1 giá và
thâm djnh giá trên dja bàn Thành ph
b) Tham muu Uy ban nhân dan Thành ph v phân cong nhim vii djnh giá
hang hóa, djch vii thuc th.m quyn djnh giá cüa Uy ban nhân dan Thành ph cho
S& Tài chInh và các S& quán 1 ngành, llnh vrc. Thicc hin cOng tác xây dirng,
thm djnh phucmg an giá các hang hóa, djch v11 theo phân cOng cüa Uy ban than
dan Thành ph cho S& Tài chInh; thm djnh phuong an giá theo d nghj cüa Si
quân 1 ngành, llnh vrc hoc don vj san xut kinh doanh di vói các hang hóa,
djch vii thuc thâm quyn djnh giá cüa Uy ban than dan Thành ph
c) Chü trI, phi hçp vâi các co quan có lien quan t chüc cong tác kim tra
chap hành pháp 1ut v giá;
d) T chüc hip thuang giá theo quy djnh cüa pháp 1ut;
d) ChU trI, phi hçip vth các co quan lien quan d trInh Uy ban nhân dan
Thành phO triên khai thirc hin bin pháp bInh n giá do ChInh phü quyêt djth và
theo huàng dn cUa Bi Tài chInh, các b, co quan ngang b;
c) Tham mliii Uy ban than dan Thàth ph6 phân cOng thim vi1 tip nhtn
däng k giá, kê khai giá cho Sâ Tài chIth và các S quân 1 ngành, 11th vrc theo
quy djth; tham muuvic b sung mt hang thçrc hin kê khai giá ti dja phuong
trong các truxing hcip cn thi&;
g) Tham muu Uy ban nhân dan Thàth ph trong vic phân cOng và t chuc
thirc hin thâm djnh giá cüa nba nuic thuc Thàth ph quãn 1 theo quy djnh cüa
pháp 1uQ.t; chü trI, phôi hçip vâi các co quan có lien quan thiic hin thâm djnh giá
nhà nuâc theo phân cOng, phân c.p cüa Uy ban nhân dan Thàth ph;
h) Thirc hin thim vi thu thp, theo dôi, tng hqp, phân tIch din bin giá
cà thj trung trên dja bàn theo quy djth và các chi do ye cOng tác quãn 1', diêu
hành giá cüa Thu tu&ng ChIth phü, B Tái chInh;
i) Xây dimg, quãn 1, 4n hãnh và khai thác co sâ dti lieu v giá trên dja
bàn Thành ph theo quy djnh cüa pháp 1u.t;
k) Chü trI tham muu 1Jy ban than dan Thàth ph thiic hin nhim vi djnh
giá tài san trong to tng hInh sir theo quy djth cüa pháp lut.
11. Vê quãn 1 nçi chInh quyn dja phuong
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a) Xây dirng k hoch vay, trá nçi 05 närn, h.ng närn và chucing trInh quân
1 nçi 03 nàrn cüa chInh quyn dja phucing d báo cáo Uy ban nhân dan Thành
phô xem xét, quyêt djnh hoc trInh c.p có th.m quyn quy& djnh theo quy djnh
cüa pháp 1ut v quãn 1 nçi cUa chinh quyn dja phucing.
b) Can cü dir toán chi ngân sách dja phucmg và ngun tài chInh cüa dja
phuong dà duqc cp có thm quyn quyt djnh, thirc hin thanh toán nçi gc, lài,
phi va các chi phi khác lien quan dn khoãn vay cUa chInh quyên dja phuong dy
dU, dung han;
c) Phi hqp vói Kho bc nhà nu9c theo dôi, hch toán, quyt toán các khoân
rut von vay, nh.n nçi, trã nç thuc nghia vii nq cüa ngân sách cp Thành phô;
d) Xây dimg phuong an phát hành trái phiu chInh quyn dja phuong, các
khoãn vay khác trong nuâc báo cáo Uy ban nhân dan Thành ph d báo cáo cp
có thâm quyên xem xét, quyt djnh;
d) Xây dimg và duy trI co sâ dü lieu ng chInh quyn dja phuong.
12. Thng nht quàn l v tài chinh di vci các khoãn vin trg thuc ngun
thu ngân sách dja phuong theo quy djnh cUa pháp 1ut.
13. Huàng dn vic thijc hin co ch tir chü v tài chInh cUa các &m vi sir
nghip cong 1p và ch d tir chü, tr chju trách thim ye kinh phi quàn l hành
chinh dôi vâi các co quan hành chInh nhà nuóc theo quy djnh cUa pháp lut; tham
gia kiên dôi vói phuong an tir chü tài chInh näm du thii kSi on djnh cUa các
don vj sir nghip cong ltp thuc phm vi quãn 1 cüa Uy ban nhân dan Thành phô
theo quy djnh; phi hçip v9i các co quan chuyên ngành cüa Thành ph kim tra
vic thrc hin giao thim vi1, dt hang, Mu thu cung dtp san phm, djch v1i cong
thuc nhim v1i chi cüa ngân sách Thành ph&
14. Phi hçip vâi co quan có lien quan trong vic thirc hin cong tác quàn
1 thu phi, 1 phi và các khoán thu khác trên dja bàn Thành phô.
15.Hithng Mn các don vj, t chüc thirc hin dung ch d kê khai, cp, dang
k, sir dung ma s don vj quan h ngân sách và trin khai các cOng vic khác duc
phân Cong theo quy djnh cüa pháp 1ut.
16. T chüc trin khai 1mg dung cong ngh thông tin; xây dirng, quân 1 và
khai thác h thông thông tin, co sâ dit lieu, lu'u trü phic viT cong tác quãn 1 tài
chInh, quán l giá, quân l tài san và chuyen mon nghip vi duc giao; tong hçip
các chi tiêu thng kê trong H thng chi tieu thng k ngành Tài chinh và Ch d
báo cáo thong ké ngành Tài chInh theo quy djnh; chü tn cong b s lieu tài chInh,
cung cap thông tin thng kê tài chinh trên dja bàn Thành phô theo quy dnh cüa
pháp 1ut.
17. Thirc hin thanh tra, kim tra, tip cong dan, giái quyt khiu ni, t
cáo, theo thm quyn thuc pham vi quàn l nhà nuic cüa Si Tài chInh; tuyên
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truyn, huóng dn, kim tra, don dc Co quan, don vj thuc quyn quân 1 cüa S&
Tài chInh trong vic thçrc hin pháp 1ut ye thanh tra, phông chOng tharn nhüng,
tiêu crc và thc hành tit kim, chông lang phi; tong kêt, nit kith nghim ye Cong
tác thanh tra trong phm vi quãn l nhà nuóc cUa Sâ Tài chInh; tOng hqp kêt qua
thirc hin kin nghj cUa thanh tra, kim toán nhà nuâc ye lTnh vrc tài chInh ngân
sách báo cáo 1:Jy ban nhân dan Thành ph&
18. Quy dnh ci th chCrc näng, nhim v11, quy&n hn cüa các don vi thuc
và tr1rc thuc Si Tài chInh (tr1r các don vj thuc thm quyn cUa Uy ban nhân dan
Thành phô và Chü tjch Uy ban nhân dan Thành ph) theo quy djnh cüa pháp 1ut;
Quãn l t chirc bô may, biên ch cong chüc, Co cu ngach cOng chüc, vi tn vic
lam, co cau viên chc theo chirc danh ngh nghip và s luqng nguôi lam vic
trong các don vj sir nghip cong lap; thirc hin các chInh sách, chê d v cong tác
can b dôi vOi cong chirc, viên chüc và lao dng thuc phm vi quàn l cüa S&
theo quy djnh cUa pháp lut và theo phân cOng, phân cap cUa Uy ban nhân dan
Thành phô.
19. Tham gia hçip tác quc t, k kt và thirc hin thôa thun quôc t trong
linh vrc tài chInh theo quy djnh cüa pháp lut v k kt và thrc hin thôa thun
quôc tê.
20. Thirc hin cong tác thông tin, báo cáo djnh kr, báo cáo chuyên d và
dt xuât ye tInh hInh thirc hin nhim v11 duçic giao vâi Uy ban nhân dan Thành
phô, các B, co quan ngang b.
21. ChU trI, phi hçip vâi Si Tu pháp th%rc hin các nhim viii v giám djnh
tu pháp thuc 11th V11C chuyên mon quân l dja phuong theo quy djth cüa pháp
lutt ye giám djnh tu pháp.
22. Thrc hin các thim viT khác do Uy ban than dan Thành ph, Chü tjch
Uy ban nhân dan Thành phô giao và theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 3. Co cu ti chfrc và biên ch
1. Lath dao Si:
a) Lânh do Si Tài chInh gm có Giám dC và ti'z 03 (ba) dn 04 (ban) Phó
Giám dc;
b) Giám dc Sâ là Uy viên Uy ban than dan Thàth ph do Hi dng nhân
dan Thàth phô bâu, là ngui dung du S& do Chü tjch Uy ban than dan Thàth
phô bô thim, chu trách thim truc Uy ban than dan Thàth phO, Chü tjch Uy
ban than dan Thàth ph và truc pháp lut v thirc hin chuc näng, thim vi,
quyên hn cüa S& và thrc hin thim vi1, quyn han cüa Uy viên Uy ban nhân
dan Thành ph theo Quy ch lam vic và phân cong cUa Uy ban nhân dan Thành
ph&
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c) Phó Giám dc Sâ do Chü tjch Uy ban nhân dan Thành ph b nhim
theo dê nghj cüa Giám doe Sâ, giüp Giám dc So thrc hin mt hoc mt s
nhim vi e1 the do Giám doe SO phân cong và chju trách nhim truOc Giám d&
SO và truOc pháp 1uQt v thic hin nhim vi duçic phân cOng. Khi Giám doe SO
yang rnt, mt Phó Giám dôc duge Giám doe SO Uy nhim thay Giám dôc SO diêu
hành eáe hot dng cüa SO. Phó Giám dc SO không kiêm nhim nguOi dirng du
to ehirc, don vj thue và trirc thuc SO, trr tru?mg hgp pháp 1ut có quy djnh kháe.
2. Co eu th chre:
Co e.0 t chüc eüa SO Tài ehInh gm:
a) Van phông;
b) Thanh tra;
e) Các phông chuyên mon nghip vi:
Phông Ngân sách cp huyn, xã;
Phông Quàn 1 cong san.
Phông Quán 1 giá;
Phông Quãn 1 ngân sáeh;
Phàng Tài chInh du tu;
Phông Tài chInh hành chInh sr nghip;
Phông Tin hçe và Thong kê.
d) Chi cie true thuc SO:
Chi civic Tài chInh doanh nghip
d) Don vj sir nghip cong 1p trrc thuc SO:
Trung tam Mua s&n tài san cong va thông tin, tu vn tài chInh.
3. Biên ch cOng chüc, s lugng nguOi lam vic:
Biên eh cong chüe, s luqng nguOi lam vic trong các don vj sr nghip
cong lQtp cüa SO Tài chInh duge giao trén co sO vj trI vic lam g&n vOi chirc näng,
so
nhim v11, quyn han, phm vi hoat dng, nm trong tng biên ch cOng chirc,
lugng ngu&i lam vic cüa Thành ph duge co quan có thm quyên giao hoc phê
duyt.
Diu 4. To chfrc thiyc hin
Can Cu Quy djnh nay, Giám de SO Tài chInh có trách nhim:
Xác djnh Co câu to chirc eüa the phông ehuyên mon thuc SO trën co sO
chcre nàng, nhim vi, dam báo cáe tiêu chI biên ch ti thiu, SO lugng cap phó
tôi da theo quy djnh ti Nghj djnh s 107/2020/ND-CP ngày 14/9/2020 cüa ChInh
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phU v vic sira di, b sung rnt s diu cUa Nghj djnh s 24/201 4/ND-CP ngày
04/4/20 14 cüa ChInh phU;
Rà soát, xay drng hoc sa di, b sung Quy ch lam vic, Quy trInh giái
quyêt cong vic ni b cUa Sâ cong bô cong khai dê thçrc hin, dam bâo hiu lirc,
hiu qua quàn 1 Nhà nuâc cUa Sâ;
Rà soát, dánh giá mô hInh, hiu qua hot dng, xây drng d an, d thão
Quyêt djnh quy djnh chüc näng, thim viii, quyn hn và ca câu to chüc cüa Chi
cic Tài chInh doanh nghip và Trung tam Mua sam Tài san cong và thông tin tu
vn tài chInh thuc Sâ, dam bão các tiêu chI biên ch thi thiu, s luçing cap phó
thi da theo quy djnh ti Nghj djnh s 107/2020/ND-CP ngày 14/9/2020 cüa ChInh
phU (dOi vâi Chi cic Tài chInh doanh nghip) và Nghj djnh so 120/20201ND-CP
ngày 07/10/2020 cUa ChInh phü quy djnh v thành l.p,tô chrc li, giãi the don vj
sr nghip cong 1p (dôi vOi Trung tam Mua sm Tài san cong và thông tin tu vtn
tài chInh) phü hçip vOi d.c diem, tInh hInh phát triên và yêu cu thirc tê cüa Thành
ph& trInh Uy ban nhân dan Thành ph xem xét, phê duyt./.
IJiu 5. Diu khoãn thi hành
1.Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k ti'r ngày / /2022 và thay th
Quyêt djnh so 25/2016/QD-UBND ngày 01/8/2016 cUa Uy ban nhân dan Thành
phô v vic Quy djnh chirc näng, nhim vi, quyn htn và co cu th chüc cüa S&
Tài chInh thành ph Ha Ni; Quyt djnh s 20/2021/QD-UBND ngày 11/11/2021
cüa Uy ban nhân dan Thành ph sira di, b sung mt sO diu cüa Quyêt djnh sO
25120161QD-UBND ngày 01/8/2016.
2. Chánh Van phông 1:Jy ban nhân dan Thành ph& Giám dc các S: NOi
vi, Tài chInh; Thu tru&ng các S&, ban, ngành; Chü tjch Uy ban nhân dan các qun,
huyn, thj xã tr'çrc thuc Thành ph và các co quan, don vj, Ca nhân có lien quan
chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!.
Ncri n/,mn:
- Nhix diéu 3;
- B N,i viii;
-BTaichInh;
- B Tu pháp (C%ic kiêm tra VBQPPL);
- Thuô'ng trirc: Thành üy, HDND TP;
- Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND TP;
- Doàn DBQH Thành phô;
- Cãc Ban HDND thành phô;
- Cong giao tiêp din tr ChInh phU;
- Cong giao tiêp din tir Thành pho;
- Báo: Ha Ni Mâi, KTDT;
- Trung tam Tin hçc - Cong báo;
- VP UBND TP: các PCVP; TH, KT, NC, TKBT;
- Ltru: VT, SNV.
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