
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN ĐĂK HÀ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

  Số:          /QĐ-UBND                                Đăk Hà, ngày      tháng      năm   
       

  QUYẾT ĐỊNH 

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

 

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 tháng 11 năm 2019; 

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 Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 về sửa 

đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 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; 

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND 

huyện Đăk Hà về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đăk Hà 

khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Quyết định số 616-QĐ/TU ngày 19/9/2022 của Tỉnh ủy về việc 

điều động, bổ nhiệm cán bộ; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Nguyên tắc phân công, mối quan hệ công tác của Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền 

hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân dân huyện và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo toàn diện và điều 

hành công việc của Ủy ban nhân dân huyện, các Ủy viên Ủy ban nhân dân 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 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 Ủy ban 

nhân dân huyện; cùng các Ủy viên khác của Ủy ban nhân dân huyện chịu trách 

nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện trước Huyện ủy, Hội 

đồng nhân dân huyện và cơ quan hành chính Nhà nước cấp trên. 
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2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác quản lý Nhà 

nước, điều hành giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện trong từng ngành, lĩnh vực công tác của Ủy ban nhân dân 

huyện. Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện vắng mặt thì ủy nhiệm Phó Chủ 

tịch thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện điều hành công việc của Ủy ban 

nhân dân huyện. 

3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các nhiệm vụ theo sự 

phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; giải quyết các công việc trong 

phạm vi, trách nhiệm theo Điều 122 của Luật tổ chức chính quyền địa phương; 

quy chế làm việc của UBND huyện; kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện hoặc tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện những 

công việc quan trọng, cần thiết, vượt thẩm quyền. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện 

nhiệm vụ được giao; cùng các Ủy viên khác của Ủy ban nhân dân huyện chịu 

trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện. 

4. Các nội dung, công việc tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện 

thảo luận, cho ý kiến: 

a) Các nội dung trình Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường 

vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện. 

b) Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, các dự án sử dụng vốn ngoài 

ngân sách Nhà nước; phân bổ kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm chưa 

được phân bổ chi tiết cho các đơn vị, địa phương; phân bổ kinh phí ngoài dự toán 

ngân sách huyện hằng năm. 

c) Những vấn đề, nội dung quan trọng, nhạy cảm về kinh tế - xã hội, an 

ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tôn giáo theo đề nghị của Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

5. Trong phạm vi các lĩnh vực, nội dung công tác được phân công tại Điều 

2 Quyết định này, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có trách 

nhiệm và quyền hạn: 

a) Thực hiện công tác quản lý nhà nước, điều hành, giải quyết công việc 

thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với các 

ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách. 

b) Theo dõi, chỉ đạo và trực tiếp điều hành: Các tổ chức Hội tương ứng 

với lĩnh vực được phân công phụ trách; các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch 

thuộc ngành, lĩnh vực được phân công; làm người đứng đầu các cơ quan do 

UBND huyện thành lập thuộc lĩnh vực phụ trách  (trừ trường hợp cấp có thẩm 

quyền yêu cầu người đứng đầu phải là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện). 

c) Quyết định và xử lý các vấn đề liên quan đến xử phạt vi phạm hành 

chính, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công theo 

dõi, phụ trách. 
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Điều 2. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện  

1. Đồng chí Hà Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 29 và giải quyết các công 

việc của Ủy ban nhân dân huyện trong phạm vi, trách nhiệm theo Điều 121 của 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Điều 4 Quy chế làm việc của UBND 

huyện khóa VI; lãnh đạo, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực và hoạt động của 

Ủy ban nhân dân huyện theo quy chế làm việc của Huyện ủy, UBND huyện. 

b) Trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước và giải quyết công việc 

của các ngành, lĩnh vực gồm: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; dự toán ngân sách nhà nước hằng 

năm; chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công, các dự 

án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước.  

c) Phụ trách lĩnh vực Nội chính và một số cơ quan (Tài chính, Tài nguyên, 

Kho bạc, Ngân hàng, Thuế, Thống kê). Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen 

thưởng huyện. 

d) Giữ mối quan hệ với Thường trực Huyện ủy, Tòa án nhân dân huyện, 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi Cục thi hành án dân sự huyện. Giải quyết 

các mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân huyện với các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn huyện khi các phó Chủ tịch UBND huyện không xử lý được.  

e) Là người phát ngôn và cung cấp thông tin chính cho báo chí của Ủy ban 

nhân dân huyện. Trường hợp có công việc đột xuất thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện hoặc đồng chí thủ trưởng các cơ quan là Ủy viên UBND 

huyện thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thuộc lĩnh vực 

được giao (Theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ).  

e) Phụ trách xã Hà Mòn, Đăk La, Ngọk Réo, Ngọk Wang và Thị trấn Đăk Hà.  

2. Đồng chí Phạm Thị Thương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: 

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác quản lý nhà 

nước và giải quyết công việc, ký các văn bản thuộc khối Văn hóa - Xã hội và khối 

Kinh tế tổng hợp. Cụ thể: 

- Khối Văn hóa - Xã hội, gồm: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao - Du 

lịch; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Dân tộc; 

công tác Thanh niên; Bảo hiểm xã hội. Làm Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen 

thưởng huyện. 

- Khối Kinh tế tổng hợp (Trừ các nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phụ trách), gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nông thôn mới, lâm nghiệp, 

thủy lợi; công thương; giao thông vận tải; khoa học và công nghệ; kinh tế tập thể; 

xúc tiến đầu tư; quy hoạch, bồi thường, xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; phụ 

trách Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện. 

b) Giúp Chủ tịch UBND huyện giữ mối liên hệ thường xuyên với các cơ 
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quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban 

Hội đồng nhân dân  huyện, Mặt trận, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã 

hội, các tổ chức hội được phụ trách; các doanh nghiệp cà phê trực thuộc Tổng công 

ty cà phê Việt Nam, các Nông trường cao su trên địa bàn, các cơ quan ngành dọc 

thuộc lĩnh vực phụ trách. 

c) Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực được phân 

công phụ trách. Phụ trách, theo dõi địa bàn các xã Đăk Mar, Đăk Hring, Đăk Pxi, 

Đăk Long, Đăk Ui, Đăk Ngọk. 

Điều 3. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem 

xét điều chỉnh việc phân công công việc để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn chung của Ủy ban nhân dân huyện hoặc trực tiếp xử lý các nhiệm 

vụ đã phân công cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện .  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

(Quyết định này thay thế Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 

của Ủy ban nhân dân huyện về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026). 

 
 

Nơi nhận:                              CHỦ TỊCH  
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);                     

- Thường trực Huyện ủy (b/c);                                                             
- Thường trực HĐND huyện (b/c);                 

- UBMTTQVN và các Đoàn thể huyện;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó và CVVP;              

- Các cơ quan, đơn vị huyện;             Hà Tiến  

- UBND các xã, thị trấn;      

- Lưu: VP. 
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