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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND phường  

tại cuộc họp ngày 14/01/2022 

 

 Ngày 14 tháng 01 năm 2022, UBND phường Xuân Hà tổ chức buổi họp về 

phân công lại nhiệm vụ của bộ phận Tài chính- Kế toán và nhiệm vụ thu thuế sử 

dụng đất PNN; sau khi nghe ý kiến của các bên tham gia. Chủ tịch UBND phường 

– Nguyễn Minh Tâm có ý kiến kết luận như sau: 

 1. Nhiệm vụ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Nguyễn Văn Tam đảm 

nhận kể. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến -Công chức Tài chính-Kế toán tiếp tục đảm 

nhận nhiệm vụ Phụ trách kế toán phường theo Quyết định số 6071/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2018 của Chủ tịch UBND quận Thanh Khê về việc bổ nhiệm phụ trách 

kế toán thuộc UBND phường Xuân Hà.  

 2. Phân công bà Nguyễn Thị Kim Tiến -Công chức Tài chính-Kế toán đảm 

nhận nhiệm vụ công tác chi ngân sách phường và các nhiệm vụ liên khác do lãnh 

đạo phân công. 

 3. Phân công bà Thái Thị Thanh Hoàng-Công chức Tài chính-Kế toán đảm 

nhận nhiệm vụ công tác thu-chi các quỹ vận động trong nhân dân và các nhiệm vụ 

liên khác do lãnh đạo phân công. 

4. Phân công bà Nguyễn Thị Diệp (người hoạt động không chuyên trách) 

phụ  trách công tác thủ quỹ, hàng tháng phải báo cáo Kế toán trưởng các vấn đề 

phát sinh chi, tạm ứng, thanh toán. 

 5. Giao Văn phòng UBND phường phối hợp với bộ phận Tài chính-Ngân 

sách dự thảo phân công lại nhiệm vụ tại bộ phận Tài chính-Ngân sách. 

Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi họp 

ngày 14/01/2022 về phân công lại nhiệm vụ của bộ phận Tài chính-Ngân sách và 

nhiệm vụ thu thuế sử dụng đất PNN, đề nghị các ngành, bộ phận, cán bộ, công 

chức có liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy; 

- CT, các PCT UBND;   
- Các bộ phận chuyên môn; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tâm 
 

                                                                            

                 


