
 

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

và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2021-2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Yên 

Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 525/QĐ-UBND, Quyết định số 526/QĐ-

UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê chuẩn kết 

quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026;  

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/6/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Yên Khánh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 21/6/2021 về việc xác nhận kết 

quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh khóa XV, nhiệm 

kỳ 2021-2026;  

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21/6/2021 của HĐND huyện Yên 

Khánh về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện 

Yên Khánh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 

2021-2026 ban hành theo Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Uỷ 

ban nhân dân huyện Yên Khánh; 

Sau khi thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện Yên Khánh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện. 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (sau đây viết tắt là Chủ tịch) lãnh đạo và 

điều hành chung công việc của Ủy ban nhân dân huyện (sau đây viết tắt là UBND 
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huyện), có thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết công việc được quy định tại Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương và quy định pháp luật khác có liên quan thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch quyết định. 

Chủ tịch phân công nhiệm vụ các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 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 UBND huyện, Chủ tịch trong từng lĩnh vực 

công tác của UBND huyện. 

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các Phó Chủ tịch chủ 

động giải quyết công việc thuộc phạm vi được phân công; chịu trách nhiệm cá 

nhân về công tác của mình trước pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch 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 Phó Chủ tịch được phân công chủ trì chủ động 

phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cùng giải quy ết; trường hợp còn có ý kiến khác nhau 

thì Phó Chủ tịch đang chủ trì giải quyết công việc đó có trách nhiệm báo cáo Chủ 

tịch xem xét, quyết định. Trong trường hợp cần thiết, để đảm bảo thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn của UBND huyện và của Chủ tịch, Chủ tịch trao đổi với Phó Chủ 

tịch phụ trách lĩnh vực và trực tiếp giải quyết công việc đã giao cho Phó Chủ tịch 

phụ trách và thông báo lại cho Phó Chủ tịch phụ trách đó biết. 

3. Các Phó Chủ tịch có trách nhiệm thường xuyên báo cáo Chủ tịch các công 

việc đã giải quyết theo nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công bằng văn bản hoặc 

trong các buổi giao ban tuần; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch những việc quan 

trọng, cần thiết, vượt thẩm quyền; trao đổi, đề xuất những vấn đề chung tại cuộc 

họp Lãnh đạo UBND huyện hàng tuần hoặc họp đột xuất giữa Chủ tịch và các Phó 

Chủ tịch. 

4. Khi Chủ tịch đi công tác, đi học... và lý do khác dài ngày không trực tiếp 

giải quyết công việc được, phải bàn giao công việc thì ủy quyền cho một Phó Chủ 

tịch thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Chủ tịch và 

Phó Chủ tịch được ủy quyền chịu trách nhiệm về nội dung được ủy quyền để giải 

quyết theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp Phó Chủ tịch đi công tác, đi học... và lý do khác dài ngày không 

trực tiếp giải quyết công việc được, phải bàn giao công việc thì Chủ tịch trực tiếp 

giải quyết công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch đó hoặc giao cho Phó Chủ tịch 

khác giải quyết; sau khi giải quyết công việc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch trao đổi lại 

tình hình, kết quả giải quyết cho Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực biết. 

5. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các Phó Chủ tịch có trách 

nhiệm thay mặt UBND huyện, Chủ tịch chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương 

xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các cơ chế, 

chính sách, pháp luật, đề án, chương trình; công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực và 

phương án quy hoạch tích hợp trong quy hoạch huyện; công tác cải cách hành chính, 
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thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo lĩnh vực phụ trách và 

một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi được Chủ tịch ủy quyền. 

6. Căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức thực hiện, Chủ tịch xem xét điều 

chỉnh, bổ sung phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tại Quyết định 

này hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch giải quyết cụ thể một số công việc mà Chủ 

tịch phụ trách nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, 

Chủ tịch UBND huyện. 

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

Uỷ viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau: 

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyển, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện 

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND huyện; 

lãnh đạo các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND 

huyện, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện. 

- Ký các văn bản trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan cấp 

trên (trường hợp cần thiết ủy quyền cho đồng chí Phó Chủ tịch). 

- Giữ mối liên hệ giữa Ủy ban nhân dân huyện với các cơ quan của tỉnh, với 

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Viện 

kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện. 

- Chủ trì các cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện. 

- Triệu tập, chủ trì các phiên họp UBND huyện, các hội nghị của UBND 

huyện triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

(trường hợp không chủ trì được thì ủy quyền cho đồng chí Phó Chủ tịch). 

- Trực tiếp chỉ đạo các công tác trọng tâm, những việc đột xuất (thiên tai, 

dịch bệnh, một số chiến dịch lớn…). 

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây: 

- Công tác nội chính; 

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; 

- Công tác dân vận chính quyền; 

- Công tác quy hoạch, kế hoạch; thống kê; 

- Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; 

- Công tác tổ chức cán bộ; 

- Địa giới hành chính; 

- Công tác tài chính ngân sách; 

- Công tác cải cách hành chính; 
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- Công tác thi đua, khen thưởng; 

- Công tác đối ngoại. 

c) Phối hợp chỉ đạo quản lý nhà nước đối với các cơ quan: Thuế, Kho bạc, Thi 

hành án dân sự huyện, Ngân hàng. 

d) Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng một số Ban chỉ đạo theo quy định và 

theo sự phân công của Huyện ủy, UBND huyện. 

e) Phụ trách các đơn vị: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng 

Tư pháp, Thanh tra huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Ban Tiếp 

công dân.  

2. Đồng chí Lâm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, giúp 

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

a) Phụ trách các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài 

nguyên và Môi trường, giao thông – vận tải, xây dựng, công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, phát triển làng nghề, Thương mại, Dịch vụ, quản lý đô thị, quản lý 

thị trường, điện lực, xây dựng nông thôn mới. 

- Theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện 

thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; 

- Ký các văn bản trình, báo cáo xin ý kiến của Thường trực, Ban Thường 

vụ Huyện ủy về lĩnh vực được phân công phụ trách và các lĩnh vực khác khi 

được Chủ tịch phân công; 

- Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại 

tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. 

b) Phối hợp chỉ đạo quản lý nhà nước đối với các đơn vị: Văn phòng đăng 

ký quyền sử dụng đất; Chi nhánh khai thác công trình thuỷ lợi; Điện lực, Chi cục 

Quản lý Thị trường. 

c) Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo 

sự phân công của Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. 

d) Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý 

Dự án đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Trung tâm Vệ 

sinh môi trường đô thị huyện. 

e) Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch UBND huyện phân công. 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện, giúp 

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

a) Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Tôn 
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giáo; Quản lý Nhà nước về hoạt động của các Hội, các tổ chức chính trị - xã hội, 

xã hội - nghề nghiệp; công tác Văn phòng; công tác Văn thư lưu trữ;  

- Theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện 

thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; 

- Ký các văn bản trình, báo cáo xin ý kiến của Thường trực, Ban Thường 

vụ Huyện ủy về lĩnh vực được phân công phụ trách và các lĩnh vực khác khi 

được Chủ tịch phân công; 

- Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại 

tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách; 

b) Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo 

sự phân công của Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. 

c) Phối hợp chỉ đạo, quản lý nhà nước và giữ mối liên hệ với các đoàn thể, 

các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, Ngân hàng chính sách, 

Trung tâm y tế huyện, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, Trung tâm viễn thông. 

d) Phụ trách các phòng: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Văn 

hoá và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội; Phòng Y tế, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện, Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. 

e) Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch UBND huyện phân công. 

4. Đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Công an huyện: 

- Phụ trách công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

- Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch UBND huyện phân công. 

5. Đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

quân sự huyện: 

- Phụ trách công tác Quân sự quốc phòng. 

- Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch UBND huyện phân công. 

6. Đồng chí Lê Việt Cường, Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện - Chánh Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện. 

- Phụ trách hoạt động của cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

chủ tài khoản đơn vị dự toán Văn phòng HĐND và UBND huyện;  là người phát 

ngôn của UBND huyện; 

- Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện 

phân công, uỷ quyền. 

7. Đồng chí Vũ Văn Chung, Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện - Trưởng 

Phòng Nội vụ huyện  
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- Phụ trách Phòng Nội vụ; 

- Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

phân công, ủy quyền; 

- Phụ trách các xã: Khánh Mậu, Khánh Hội. 

8. Đồng chí Trần Ngọc Diệp, Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện - Trưởng 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Phụ trách Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

phân công, ủy quyền; 

- Phụ trách xã Khánh An. 

9. Đồng chí Phạm Ngọc Điệp, Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện - Trưởng 

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện  

- Phụ trách Phòng Lao động – Thương binh và xã hội; 

- Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

phân công, ủy quyền; 

- Phụ trách các xã: Khánh Thành, Khánh Công. 

10. Đồng chí Bùi Quang Bưởng, Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện - Trưởng 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Phụ trách Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

phân công, ủy quyền; 

- Phụ trách xã Khánh Tiên. 

11. Đồng chí Phạm Minh Đức, Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện - Trưởng 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Phụ trách Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

phân công, ủy quyền; 

- Phụ trách các xã: Khánh Hòa, Khánh Phú. 

12. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện - Trưởng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

phân công, ủy quyền; 

- Phụ trách các xã: Khánh Cường, Khánh Trung. 
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13. Đồng chí Bùi Thị Hòa, Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện - Trưởng 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Phụ trách Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

phân công, ủy quyền; 

- Phụ trách thị trấn Yên Ninh và xã Khánh Cư. 

14. Đồng chí Phạm Quang Giang, Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện - 

Chánh thanh tra 

- Phụ trách Thanh tra huyện; 

- Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

phân công, ủy quyền; 

- Phụ trách các xã: Khánh Hồng, Khánh Nhạc. 

15. Đồng chí Lê Thị Kim Thoa, Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện - Trưởng 

Phòng Tư pháp huyện 

- Phụ trách Phòng Tư pháp; 

- Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

phân công, ủy quyền; 

- Phụ trách các xã: Khánh Vân, Khánh Hải. 

16. Đồng chí Đỗ Xuân Thảo, Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện - Trưởng 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

- Phụ trách Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

phân công, ủy quyền; 

- Phụ trách các xã: Khánh Thiện, Khánh Lợi. 

17. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện - 

Trưởng Phòng Y tế huyện 

- Phụ trách Phòng Y tế; 

- Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

phân công, ủy quyền; 

- Phụ trách xã Khánh Thủy. 

Ngoài phân công nêu trên, Chủ tịch UBND, các Phó chủ tịch UBND, các uỷ 

viên UBND huyện thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của 

Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi một số 

điều của Luật Tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019. 
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18. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm: 

- Mời đồng chí Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

huyện và các đồng chí Ủy viên UBND huyện phụ trách ngành, lĩnh vực, địa 

phương dự các cuộc họp của cơ quan, đơn vị tổng kết chuyên đề về kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh. 

- Xin ý kiến các đồng chí Ủy viên UBND huyện phụ trách trước khi tổ chức 

các cuộc họp bàn giải quyết những vấn đề có tính phức tạp. 

- Báo cáo định kỳ hàng tháng và tình hình, nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của 

địa phương với đồng chí Ủy viên UBND huyện phụ trách. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay 

thế Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Yên Khánh về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy 

ban nhân dân huyện; Trưởng phòng, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 
- UBND tỉnh Ninh Bình; 

- Đ/c Đỗ Việt Anh, TVTU, Chủ tịch 

UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh 

ủy (Phụ trách huyện Yên Khánh); 

- Sở Nội vụ; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TTHU, TT HĐND huyện; 

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy ; 

- Các đ/c Thành viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành ở huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Xuân Tuyển 
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