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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ công tác 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ về 

quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ 

quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; 

Căn cứ Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của 

UBND tỉnh về Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Thạch Hà, nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 

14 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hội 

đ ng nhân dân huyện về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban 

nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND huyện; sau khi thống nhất trong 

tập thể lãnh đạo UBND huyện và báo cáo Thường trực Huyện ủy. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các 

Phó Chủ tịch UBND huyện: 
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1. Chủ tịch UBND huyện thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo 

đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; lãnh đạo toàn diện và 

điều hành công tác của UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện, Trưởng các 

phòng, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; trực tiếp chỉ đạo, 

điều hành các công việc trọng tâm, quan trọng, phức tạp, những vấn đề có tính 

chiến lược, dài hạn trên các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của UBND huyện. 

Chủ tịch UBND huyện phân công các Phó Chủ tịch UBND huyện giúp 

Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện trong từng lĩnh vực công tác của 

UBND huyện. 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của 

Chủ tịch UBND huyện; kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND huyện 

những công việc quan trọng, cần thiết, vượt thẩm quyền. Những công việc liên 

quan đến Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách nhiệm vụ khác thì chủ động 

cùng phối hợp giải quyết; trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch 

UBND huyện đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch UBND 

huyện xem xét, quyết định. Trong trường hợp cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch 

UBND huyện đi công tác, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp xử lý hoặc phân công 

Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách nhiệm vụ khác xử lý các công việc đã 

phân công cho Phó Chủ tịch UBND huyện. 

3. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND huyện xem xét, điều chỉnh 

việc phân công công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện để 

đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của UBND huyện.  

4. Ngoài ra, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện thực hiện các 

nhiệm vụ và tham gia chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương theo phân 

công của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

5. Ủy viên UBND huyện được Chủ tịch UBND huyện phân công phụ 

trách trên một số lĩnh vực cụ thể, chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND huyện 

và pháp luật về kết quả công việc được phân công phụ trách. 

Điều 2. Phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và 

các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện: 

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. 

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành lĩnh vực: Quy hoạch, Kế hoạch, Tài chính, 

Đầu tư, Doanh nghiệp, Giao thông, Xây dựng, Công nghiệp, Tiểu thủ công 

nghiệp, An toàn giao thông, Nội vụ, Ngoại vụ, Nội chính, Quốc phòng, An ninh, 

Cải cách hành chính, Thuế, Thi đua khen thưởng, Thanh tra, Thi hành án dân sự, 

Văn phòng. 
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- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo nông thôn mới; Trưởng Ban 

Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Theo dõi, chỉ đạo chung các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.  

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá 

trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

2. Đồng chí Nguyễn Bá Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện: 

- Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: 

Giáo dục - Đào tạo, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, 

Khoa học - Công nghệ, Thương mại, Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội, 

Bảo hiểm xã hội, Tư pháp, Tôn giáo, Công tác hội, tổ chức phi chính phủ, Văn 

thư, lưu trữ nhà nước, Công tác thanh niên, Trưởng ban đại diện Ngân hàng 

chính sách xã hội.  

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo nông thôn mới; Phó Trưởng Ban Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, xử lý các quyết 

định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.  

- Thay mặt Chủ tịch UBND huyện phối hợp công tác với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp. 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch 

UBND huyện. 

3. Đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện: 

- Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giải phóng 

mặt bằng, Xây dựng nông thôn mới, Hợp tác xã, Công tác phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn.  

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo nông thôn mới; Chánh Văn phòng điều phối 

nông thôn mới; Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn. 

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, xử lý các quyết 

định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.  

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch 

UBND huyện. 

4. Đồng chí Ủy viên UBND huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện: 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ 

lĩnh vực công tác quân sự - quốc phòng địa phương.  

5. Đồng chí Ủy viên UBND huyện, Trưởng Công an huyện: 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ 

lĩnh vực công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn huyện.  
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6. Đồng chí Ủy viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND - UBND 

huyện (hiện đang bố trí đồng chí Phó Chánh Văn phòng phụ trách): 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ 

hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND huyện; Làm chủ tài khoản và quản lý 

các hoạt động thu, chi ngân sách của Văn phòng theo quy định của pháp luật; 

Giám đốc Trung tâm Hành chính công; Tiếp công dân.  

7. Đồng chí Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn: 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực 

nông nghiệp - nông thôn, làm Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.  

8. Đồng chí Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ: 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực 

Nội vụ, làm Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, 

Thường trực cải cách hành chính.  

9. Đồng chí Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực 

Tài chính, Ngân sách và Kế hoạch, Đầu tư.  

10. Đồng chí Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực 

Kinh tế - Hạ tầng, làm Thường trực Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm.  

11. Đồng chí Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi 

trường (hiện đang bố trí đồng chí Phó Trưởng phòng phụ trách): 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực 

Tài nguyên - Môi trường, công tác giải phóng mặt bằng.  

12. Đồng chí Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp: 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực 

Tư pháp.  

13. Đồng chí Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội (hiện đang bố trí đồng chí Phó Trưởng phòng phụ trách): 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực 

Lao động, Thương binh và Xã hội.  

14. Đồng chí Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin: 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực 

Văn hóa - Thông tin.  

15. Đồng chí Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo: 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực 

Giáo dục - Đào tạo.  
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16. Đồng chí Ủy viên UBND huyện, Chánh Thanh tra: 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực 

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  

17. Đồng chí Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Y tế: 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực 

Y tế.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân 

liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

 Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khoa 
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