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b) Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài
chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

c) Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách
hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;
d) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy ñịnh cụ thể về tiêu chuẩn chức
danh ñối với cấp trưởng, cấp phó của các ñơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó
trưởng phòng của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp sau khi
thống nhất với Sở quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan;
ñ) Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân
sách của ñịa phương; ñịnh mức phân bổ dự toán chi ngân sách ñịa phương; chế ñộ
thu phí và các khoản ñóng góp của nhân dân theo quy ñịnh của pháp luật ñể trình
Hội ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh theo thẩm quyền;
e) Dự toán ñiều chỉnh ngân sách ñịa phương; các phương án cân ñối ngân sách
và các biện pháp cần thiết ñể hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách ñược giao ñể
trình Hội ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh theo thẩm quyền;
g) Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, ñất thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi
quản lý của ñịa phương.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Dự thảo Quyết ñịnh, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban
hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;
b) Dự thảo Quyết ñịnh thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các
ñơn vị thuộc Sở theo quy ñịnh của pháp luật.
3. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin,
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính; tổ chức thực hiện các
văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự
án, ñề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi ñược cấp có
thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.
4. Về quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân
sách nhà nước:
a) Hướng dẫn các cơ quan hành chính, các ñơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và cơ
quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy
ñịnh của pháp luật;
Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các cơ quan, ñơn vị cùng
cấp và dự toán ngân sách của cấp dưới; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa
bàn, dự toán thu, chi ngân sách ñịa phương, phương án phân bổ ngân sách tỉnh báo
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ñể trình Hội ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy ñịnh về thu tiền sử
dụng ñất, tiền cho thuê ñất, tiền cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá

