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HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

 

Số: 498/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hương Khê, ngày 12 tháng 02 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch,  

các Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

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

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1939/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2016 về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện Hương Khê, nhiệm kỳ 2016 - 2021; số 2504/QĐ-UBND ngày 

29/7/2019 về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện 

Hương Khê, nhiệm kỳ 2016 - 2021; số 292/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 về việc 

phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021; 

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND huyện: Số 07/NQ-HĐND ngày 

04/7/2016 về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 

2021; số 22/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về việc xác nhận kết quả bầu Thành 

viên UBND huyện Khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; số 44/NQ-HĐND ngày 

18/7/2019 của HĐND huyện về việc xác nhận kết quả bầu Thành viên UBND 

huyện Khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; số 55/NQ-HĐND ngày 14/01/2020 của 

HĐND huyện về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND 

huyện Khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Căn cứ Quyết định số 4979/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND huyện 

về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy 

viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; sau khi thống 

nhất trong tập thể Lãnh đạo UBND huyện,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện: 

1. Đồng chí Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện: 

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

quyền hạn của UBND huyện; 

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, tư pháp, thi hành án dân sự; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; tài 

chính - kế hoạch; xây dựng cơ bản; phòng, chống tham nhũng và cải cách hành 
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chính, thi đua - khen thưởng; theo dõi, chỉ đạo tiêu chí nông thôn mới hệ thống 

chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng - an ninh; 

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách các ngành: Công an, Quân sự, Thi hành án 

dân sự huyện; các phòng, đơn vị: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Thanh 

tra, Văn phòng HĐND và UBND 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 Trần Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện: 

- Được Chủ tịch ủy quyền điều hành UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng; 

- Thay mặt Chủ tịch UBND huyện phối hợp công tác và giữ mối liên hệ 

với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chính trị - xã hội và các hội nghề 

nghiệp cấp huyện; 

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

hóa - thông tin, thể thao, du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế, dân số - kế hoạch hoá 

gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm; lao động - thương binh và xã hội, giảm 

nghèo bền vững; bưu chính - viễn thông, báo chí; công tác đối ngoại; tôn giáo, 

dân tộc; xây dựng văn minh đô thị; theo dõi, chỉ đạo công tác quy hoạch, xây 

dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách;  

- Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: 

Văn hóa - Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, 

Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện; làm Thủ trưởng Cơ quan UBND huyện; 

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời 

các kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực phụ trách;    

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

UBND huyện. 

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

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

ngân hàng; quản lý thị trường; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; doanh nghiệp; 

kinh tế hợp tác, hợp tác xã; khoa học - công nghệ; xây dựng - giao thông - vận tải; 

thương mại - dịch vụ; thống kê; theo dõi, chỉ đạo công tác quy hoạch, xây dựng 

cơ bản, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách;  

- Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các phòng, ngành, 

đơn vị: Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện; 

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời 

các kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực phụ trách;    

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

UBND huyện. 

4. Đồng chí Phan Kỳ - 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; xây dựng nông thôn mới, chương trình 
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OCOP; ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật; tài nguyên và môi trường; 

công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; quản lý địa giới hành chính; 

theo dõi, chỉ đạo công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng các 

công trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách;  

- Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn 

vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm 

Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện; 

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời 

các kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực phụ trách;    

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

UBND huyện. 

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

Quyết định số 6513/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của Chủ tịch UBND huyện. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc 

UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân liên quan và 

các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ;                                  (báo cáo) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thành viên UBND huyện; 

- Các ban Đảng, UBKT, VP Huyện uỷ; 

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Đảng uỷ, HĐND các xã, thị trấn; 

- Chánh, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Lê Ngọc Huấn 
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