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o) Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các
tổ chức, ñơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế ñộ tiền lương và
chính sách, chế ñộ ñãi ngộ, ñào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật ñối với cán bộ,
công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy ñịnh của pháp
luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
p) Quản lý tài chính, tài sản ñược giao theo quy ñịnh của pháp luật và phân
công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
q) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về tình hình thực
hiện nhiệm vụ theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và ðầu tư.
r) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy ñịnh
của pháp luật.
ðiều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Cơ cấu tổ chức:
a) Lãnh ñạo Sở:
- Sở Kế hoạch và ðầu tư có Giám ñốc và không quá 03 (ba) Phó Giám ñốc;
- Giám ñốc Sở là người ñứng ñầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt ñộng của Sở; chịu
trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và
Bộ Kế hoạch và ðầu tư theo quy ñịnh;
- Phó Giám ñốc Sở là người giúp Giám ñốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám ñốc
Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ ñược phân công; khi Giám ñốc Sở vắng mặt, một
Phó Giám ñốc Sở ñược Giám ñốc ủy nhiệm ñiều hành các hoạt ñộng của Sở;
- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám ñốc và Phó Giám ñốc Sở do Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh quyết ñịnh theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm
quyền ban hành và theo các quy ñịnh của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức;
- Việc ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức,
nghỉ hưu và thực hiện các chế ñộ chính sách khác ñối với Giám ñốc, Phó Giám ñốc
Sở thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật.
b) Tổ chức bộ máy của sở gồm:
- Văn phòng;
- Thanh tra;
- Phòng ðăng ký kinh doanh;
- Phòng Tổng hợp;
- Phòng Nông nghiệp;
- Phòng Công nghiệp - Dịch vụ;
- Phòng Văn xã;
- Phòng Kinh tế ñối ngoại;
- Phòng ðầu tư phát triển;
Căn cứ vào tính chất, ñặc ñiểm và yêu cầu quản lý nhà nước trên ñịa bàn tỉnh,
Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư phối hợp với Giám ñốc Sở Nội vụ ñề nghị UBND tỉnh
quyết ñịnh thành lập các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy ñịnh của pháp luật.

