
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGỌC LẶC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND Ngọc Lặc, ngày   tháng 10  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN DÂN DÂN HUYỆN NGỌC LẶC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 cấp huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của Chủ tịch UBND
tỉnh Thanh Hóa về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 27/6/2016 của Hội đồng nhân
dân huyện Ngọc Lặc về việc xác nhận kết quả bầu các Ủy viên UBND huyện
Ngọc Lặc, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh Thanh Hóa về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 4329/QĐ- UBND,
ngày 12/10/2020; Quyết định số 4336/QĐ-UBND, ngày 13/10/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Căn cứ Quyết định số 5196/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND
huyện về việc ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Ngọc Lặc nhiệm kỳ
2016 - 2021;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND&UBND
huyện Ngọc Lặc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, Phó
Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện

Nguyên tắc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy
viên UBND huyện trên cơ sở cụ thể trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc,
quan hệ công tác và giải quyết các công việc thường xuyên của Chủ tịch, Phó
Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện được quy định tại Quy chế làm việc của
UBND huyện Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2016 - 2021; trong đó, lưu ý một số nội dung
sau:

1. Chủ tịch UBND huyện (sau đây gọi tắt là Chủ tịch) lãnh đạo toàn diện và
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Administrator
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điều hành công việc của UBND huyện; có trách nhiệm giải quyết công việc theo
quy định tại Điều 29, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và những vấn đề
khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch.

Chủ tịch phân công các Phó Chủ tịch UBND huyện (sau đây viết tắt là Phó
Chủ tịch) giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên
thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong từng lĩnh vực công tác của UBND huyện.

2. Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch; trong
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các Phó Chủ tịch chủ động giải quyết
các công việc thuộc lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm cá nhân về công
tác  của  mình  trước  pháp  luật,  trước  HĐND,  UBND  huyện  và  Chủ tịch  UBND
huyện về nội dung giải quyết. Đối với các vấn đề có liên quan đến công việc, lĩnh
vực do Phó Chủ tịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch chủ động phối hợp để
giải quyết; trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang chủ trì giải
quyết công việc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định. Trong
trường hợp cần thiết, Chủ tịch triệu tập họp để thảo luận, thống nhất quyết định.

Các Phó Chủ tịch có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch các công việc đã giải
quyết theo nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công; trao đổi, đề xuất những vấn đề
chung tại cuộc họp giao ban thường kỳ hàng tuần hoặc đột xuất giữa Chủ tịch và
các Phó Chủ tịch.

3. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch xem xét, điều chỉnh việc phân công
công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn chung của UBND huyện.

4. Khi Chủ tịch vắng mặt, Chủ tịch ủy nhiệm 01 (một) Phó Chủ tịch thay
mặt Chủ tịch lãnh đạo công tác của UBND huyện.

5. Trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Chủ tịch đi vắng thì Chủ tịch trực tiếp
giải quyết công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch hoặc giao cho Phó Chủ tịch
khác giải quyết; sau khi giải quyết công việc, Phó Chủ tịch trao đổi lại tình hình,
kết quả giải quyết cho Phó Chủ tịch phụ trách biết.

6. Các Ủy viên UBND huyện không phải là lãnh đạo UBND huyện. Các Ủy
viên UBND huyện được Chủ tịch giao phụ trách lĩnh vực công tác cụ thể và chịu
trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch về lĩnh vực được giao phụ trách.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy
viên UBND huyện

1. Đồng chí Bùi Huy Toàn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của UBND huyện.
b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:
- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư (bao

gồm cả quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; chấp thuận chủ trương đầu tư các dự
án).

- Thu hút đầu tư; tài chính, ngân sách; ngoại vụ; tổ chức bộ máy, cán bộ
(bao gồm cả vị trí việc làm; biên chế; tiền lương; quyết định cử cán bộ, công
chức, viên chức đi đào tạo; tuyển dụng, điều động, luân chuyển cán bộ, công
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chức, viên chức...); quốc phòng, an ninh; địa giới hành chính; thi đua khen
thưởng; kỷ luật; phòng chống tham nhũng; Thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá
trên các lĩnh vực.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực Huyện ủy, Thường
trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

c) Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo quy
định của UBND tỉnh, phân công của Huyện ủy và theo các lĩnh vực trực tiếp phụ
trách.

d) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ của các
đơn vị: Công an, Ban CHQS huyện, phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch,
Thanh tra huyện.

Trực tiếp phối hợp công tác với các đơn vị: Viện kiểm sát nhân dân, Toà án
nhân dân, Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước, Chi cục thi hành án dân sự, Chi cục
Thống kê.

2. Đồng chí Hà Ngọc Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch
UBND huyện

a) Là Thủ trưởng cơ quan chính quyền UBND huyện.
b) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; hạ tầng kỹ thuật

đô thị, khu công nghiệp; điện; giao thông vận tải; khoa học và công nghệ, Phòng
cháy chữa cháy.

- Công tác dân vận chính quyền; văn thư,  lưu trữ nhà nước; công tác thanh
niên.

c) Thay mặt Chủ tịch chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND huyện khi
Chủ tịch vắng mặt và được Chủ tịch ủy nhiệm.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch.
e) Giúp Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng HĐND&UBND huyện;

phòng Kinh tế và Hạ tầng; Ban Quản lý dự án đầu tư huyện.
Trực  tiếp  phối  hợp  công  tác  với  các  đơn  vị:  Đội  quản  lý  thị trường  số 7;

Công an huyện về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy; Điện lực Ngọc Lặc; Các Ngân
hàng thương mại chi nhánh Ngọc Lặc.

g) Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo theo sự phân
công của Chủ tịch.

3. Đồng  chí  Phạm  Văn  Đạt  -  Ủy  viên  BCH  Đảng  bộ huyện,  Phó  Chủ
tịch UBND huyện

a) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Giáo dục và Đào tạo; Y tế, Gia đình và trẻ em.
- Văn hóa - Thông tin, Thể thao và du lịch.
- Lao động Thương binh và Xã hội.
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- Công tác dân tộc.
- Phổ biến, giáo dục pháp luật; tư pháp.
- Cải cách hành chính; Hội, tổ chức phi chính phủ; tôn giáo.
b) Thay mặt Chủ tịch chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND huyện khi

Chủ tịch vắng mặt và được Chủ tịch ủy nhiệm.
c) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch.
d) Giúp Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo; phòng Y

tế; Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Lao động TB&XH, Phòng Dân tộc; Phòng
Tư pháp; Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao và du lịch; các Hội nghề
nghiệp xã hội.

Trực tiếp phối hợp công tác với các đơn vị: Bảo hiểm xã hội huyện; Bệnh
viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Trung tâm y tế huyện; Ngân hàng chính sách xã
hội huyện.

e) Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo theo sự phân
công của Chủ tịch.

4. Đồng chí Đặng Văn Quang - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ
tịch UBND huyện.

a) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; nước sạch; phát triển nông

thôn; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; phát
triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã; xây dựng nông
thôn mới.

- Đất đai (bao gồm cả đấu giá quyền sử dụng đất); tài nguyên khoáng sản;
môi trường.

b) Thay mặt Chủ tịch chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND huyện khi
Chủ tịch vắng mặt và được Chủ tịch ủy nhiệm.

c) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch.
d) Giúp Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo: Phòng Nông nghiệp&PTNT, Phòng

Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp;
Trực tiếp phối hợp công tác với các đơn vị: Hạt kiểm lâm; Công ty TNHH

MTV Sông Chu - Chi nhánh Ngọc Lặc; Công ty TNHH MTV Sông Mã - Chi
nhánh Ngọc Lặc; Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm Sông
Âm; Công ty TNHH Hai thành viên Lam Sơn; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Chi nhánh Ngọc Lặc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
huyện Ngọc Lặc.

g) Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo theo sự phân
công của Chủ tịch.

5. Đồng chí Đỗ Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên
UBND huyện, Trưởng Công an huyện

a) Giúp chủ tịch theo dõi, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội; giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Công an
tỉnh chỉ đạo.
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b) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch phân công, ủy quyền.
6. Đồng  chí  Trần  Xuân  Trí  -  Ủy  viên  Ban  Thường  vụ Huyện  ủy,  Ủy

viên UBND huyện, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện
a)  Giúp  chủ  tịch  theo  dõi,  chỉ đạo  về  công  tác  quân  sự,  quốc  phòng  địa

phương; giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Bộ CHQS tỉnh
chỉ đạo.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch phân công, ủy quyền.
7. Các đồng chí Ủy viên UBND huyện.
a) Giúp Chủ tịch phụ trách các ngành, lĩnh vực được giao.
b) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch phân công, ủy quyền.
Điều 3. Quyết  định này có hiệu lực thi hành kể  từ  ngày ký, thay thế  Quyết

định số 1512/QĐ-UBND, ngày 08/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện.
Các  Thành  viên  UBND  huyện;  người  đứng  đầu  các  cơ  quan  chuyên  môn

thuộc  UBND  huyện;  Chủ  tịch  HĐND,  Chủ  tịch  UBND  các  xã,  thị  trấn  và  thủ
trưởng các cơ  quan,  đơn vị  có liên quan chịu trách nhiệm thi  thành Quyết  định
này./.
Nơi nhận::'
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (để báo cáo);
- UV UB huyện, trưởng phòng, phó trưởng phòng phụ
trách phòng (thực hiện);
- Cơ quan đơn vị, xã, thị trấn (thực hiện);
- Lưu: VT, in bản.

CHỦ TỊCH
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