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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: 42/QĐ-SKH&ĐT Nam Định, ngày 12 tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị 

 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

Thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định; Quyết định số 

13/2021/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định ban hành 

kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nam Định;  

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ 

của các phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.   

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 29/QĐ-SKH&ĐT ngày 16/6/2016 của Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Nam Định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng và 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Nam Định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ, 

công chức cơ quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

Nơi nhận: 

 - Bộ KH&ĐT (để báo cáo); 

 - Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh (để b/c); 

 - Sở Nội vụ (để phối hợp); 

 - Như điều 3; 

 - Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Văn Quyết 
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