
1. Vị trí, chức năng: 

a) Văn phòng Sở là một phòng chức năng của Sở, có chức năng tham mưu 
Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành công việc và duy trì chế độ làm việc tại cơ 
quan, nắm tình hình mọi mặt hoạt động của Sở; cải cách hành chính; tổ chức, 
đào tạo và quy hoạch cán bộ; tài chính - kế toán, quản trị hành chính; thi đua 
khen thưởng; văn thư lưu trữ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ; 
ứng dụng công nghệ thông tin. 

b) Văn phòng Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác 
của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các 
Phó giám đốc trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của 
Giám đốc. Văn phòng Sở có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn 
vị thuộc Sở trong hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn. 

2. Nhiệm vụ:  

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chung quy định tại Điều 4 còn thực hiện những 
nhiệm vụ sau:          

a) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc Sở. 

b) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở. 

c) Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ quản lý ngành, 
lĩnh vực và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt 
động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, 
lĩnh vực xây dựng. 

e) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch 
công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số 
lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền 
lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối 
với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định 
của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

f) Thực hiện công tác tổ chức bộ máy qui hoạch nhân sự quản lý cán bộ. 
Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở và 
các đơn vị thuộc Sở. Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng quy định cụ thể 
điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở và các 
chức danh khác trong Sở. 



g) Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CBCC của Sở 
bao gồm: Chế độ tiền lương; chế độ Bảo hiểm xã hội; bổ nhiệm, miễn nhiệm; 
điều động, tiếp nhận, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật; các chế độ nghỉ hưu, 
nghỉ mất sức, tử tuất, buộc thôi việc; quản lý hồ sơ của CBCC và các chế độ 
chính sách khác theo quy định. 

h) Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước 
được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

i) Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán. Tổng hợp, xây dựng dự toán 
thu - chi ngân sách cho các chương trình hoạt động của Sở hàng năm và triển 
khai thực hiện. Quản lý chi tiêu, thanh quyết toán nguồn kinh phí quản lý hành 
chính (khoán chi) và các nguồn ngoài khoán chi: Chương trình dự án, mua sắm, 
cải tạo, sửa chữa,… 

j) Thực hiện công tác Hành chính - Quản trị cơ quan. Theo dõi số lượng, 
chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất 
giải pháp xử lý. Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo đúng quy định. Thực hiện 
công tác Phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, 
mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm theo quy định. 

k) Thường trực công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác ISO 
trong Quản lý hành chính nhà nước của Sở. 

l) Theo dõi và tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính trong các lĩnh vực hoạt động của Sở theo yêu cầu của Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh. Tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện giải quyết thủ tục 
hành chính của Sở và các báo cáo về cải cách hành chính theo quy định. 

m) Thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ; quản lý và sử dụng con dấu theo 
quy định của pháp luật. Quản lý hệ thống văn bản đến - đi và các chương trình, đề 
án về ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư lưu trữ tại Sở. 

n) Quản lý cổng thông tin điện tử; xây dựng kế hoạch và theo dõi triển 
khai các ứng dụng CNTT hàng năm của Sở. 

o) Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác của Sở theo định kỳ (3 tháng, 6 
tháng, 9 tháng và năm) và tổng hợp xây dựng báo cáo tại cuộc họp giao ban của 
Sở. Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định của 
cơ quan và các chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở. 

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc 
Sở Xây dựng giao. 
 


