
     UBND TỈNH QUẢNG TRỊ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

      Số:  38/TB-SKH-VP          Quảng Trị, ngày  21  tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác đối với Giám đốc,  

các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị 

 

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 21/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-SKH-VP ngày 02 tháng 7 năm 2020 của 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ kết luận cuộc họp Ban Giám đốc Sở ngày 13/04/2022 và theo đề 

nghị của Chánh Văn phòng Sở; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thông báo 

phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa các thành viên Ban Giám đốc 

Sở như sau: 

1. Nguyên tắc phân công, mối quan hệ công tác giữa Giám đốc và các 

Phó Giám đốc: 

1.1. Giám đốc là Tỉnh ủy viên, được Tỉnh ủy phân công phụ trách lĩnh vực 

kế hoạch và đầu tư của tỉnh; là Ủy viên UBND tỉnh - đứng đầu Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh 

ủy, HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý nhà nước đối với 

lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung toàn 

bộ hoạt động của cơ quan; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ quan trọng; thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước theo chế độ thủ trưởng và trực tiếp phụ trách một số 

lĩnh vực chuyên môn khác.  

1.2. Giám đốc phân công các Phó Giám đốc giúp Giám đốc trực tiếp chỉ 

đạo, điều hành, giải quyết thường xuyên một số lĩnh vực công tác cụ thể và chịu 

trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 

Trong phạm vi lĩnh vực công việc được giao, Phó Giám đốc được sử dụng 

quyền hạn của Giám đốc để chủ động giải quyết các công việc và chịu trách 

nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các quyết định của mình. 

1.3. Trong quá trình giải quyết công việc được phân công, Phó Giám đốc 

phải kịp thời báo cáo Giám đốc nếu có phát sinh những vấn đề lớn, quan trọng, 

những vấn đề có tính nhạy cảm hoặc còn có ý kiến khác nhau giữa Sở Kế hoạch 

và Đầu tư với các Sở, Ngành, địa phương hoặc những vấn đề do lãnh đạo tỉnh 

trực tiếp chỉ đạo. 
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1.4. Các Phó Giám đốc được ủy quyền chủ động giải quyết công việc trong 

phạm vi, quyền hạn, nhiệm vụ được phân công; chủ động trao đổi, bàn bạc, phối 

hợp với các Phó Giám đốc khác để giải quyết các vấn đề có liên quan nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác; tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực 

công tác được phân công phụ trách. 

1.5. Trường hợp Giám đốc vắng mặt, Giám đốc ủy quyền cho 01 Phó Giám 

đốc thay mặt Giám đốc điều hành công việc chung của cơ quan trong thời gian 

vắng mặt.  

1.6. Trường hợp Phó Giám đốc được phân công phụ trách các lĩnh vực 

công tác cụ thể vắng mặt, Giám đốc phân công 01 Phó Giám đốc khác giải quyết 

các công việc hoặc tham dự các cuộc họp, hội nghị hoặc chủ trì các cuộc họp có 

liên quan; sau đó thông tin trao đổi lại nội dung, kết quả với Phó Giám đốc phụ 

trách. 

1.7. Định kỳ (trừ trường hợp đột xuất) sáng thứ 2 hàng tuần Ban Giám đốc 

Sở tổ chức hội ý, tuần đầu hàng tháng Giám đốc triệu tập cuộc họp giao ban để 

trao đổi công việc, chia sẻ thông tin, bàn bạc và thống nhất biện pháp xử lý 

những vấn đề nảy sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ của Sở; thảo luận và đề xuất Giám đốc quyết định những vấn đề có 

tính chất quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở . 

1.8. Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ mới phát sinh, việc phân 

công công tác của Ban Giám đốc sẽ được Giám đốc xem xét, điều chỉnh để đảm 

bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Sở. 

1.9. Giám đốc và các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm theo quy định tại 

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. 

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc trong phạm vi công 

tác được phân công: 

2.1. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ tổ chức nghiên cứu, tham mưu xây dựng các chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch; đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách về quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đề ra các 

giải pháp, biện pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch, quản lý đầu tư; kịp thời 

phát hiện, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc các lĩnh vực công 

tác được Giám đốc phân công phụ trách.   

2.2. Phó Giám đốc chủ động xin ý kiến Giám đốc để xử lý những vấn đề về 

cơ chế, chính sách chưa được pháp luật quy định hoặc những vấn đề quan trọng, 

vượt quá thẩm quyền giải quyết; những vấn đề mới nảy sinh cần cân nhắc 

phương án xử lý. Đề xuất với Giám đốc các giải pháp, biện pháp tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách và 

những vấn đề khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở. 
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2.3. Phó Giám đốc ký thay Giám đốc các văn bản có tính chất chuyên môn  

thuộc phạm vi các lĩnh vực, công việc được Giám đốc phân công; thực hiện một 

số nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền. 

3. Phân công lĩnh vực công tác cụ thể của Giám đốc và các Phó Giám 

đốc: 

3.1. Ông Trương Chí Trung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở 

a. Phụ trách chung; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện hoạt 

động của Sở theo quy định tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

b. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: 

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất các 

cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư phát triển; quản lý nhà nước 

trong hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);  

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), phi 

chính phủ nước ngoài (NGO) và các chương trình, dự án chiến lược của tỉnh; 

- Công tác tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ 

luật; quốc phòng, an ninh; chỉ đạo chung công tác thanh tra, giám sát đầu tư; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí; kê 

khai minh bạch tài sản; tài chính, đối nội, đối ngoại và quản lý công tác phát 

ngôn và cung cấp thông tin của cơ quan.  

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban thuộc Sở hoặc ủy quyền 1 Phó 

Giám đốc làm Chủ tịch hoặc Trưởng ban tùy theo lĩnh vực phân công phụ trách; 

Chủ tài khoản tất cả các nguồn kinh phí của cơ quan.  

- Làm đầu mối trong quan hệ công tác với các Bộ, Ngành TW, Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh và các Sở, Ban ngành trong và ngoài tỉnh. 

- Chỉ đạo xử lý các dự án trọng điểm thuộc diện của BTV Tỉnh ủy, Thường 

trực Tỉnh ủy cho ý kiến (theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy);  

- Chỉ đạo chung các dự án do Sở làm chủ đầu tư; trực tiếp chỉ đạo dự án 

BIIG2 và dự án Lập quy hoạch tỉnh. 

c. Trực tiếp phụ trách các phòng: 

- Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;  

- Thanh tra Sở;  

- Văn phòng Sở. 

d. Trực tiếp theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư của thành phố Đông Hà, 

huyện Gio Linh, Vĩnh Linh. 

e. Thực hiện hoặc phân công các Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ 

khác do Bộ KH&ĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.  
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3.2. Ông Phạm Văn Nghiệm - Phó Giám đốc Sở: 

a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: 

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp; xây dựng; giao thông - vận tải; thương mại, tài chính, ngân hàng, 

hải quan; tài nguyên -  môi trường; nông nghiệp và phát triển nông thôn; quản lý 

nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân;  

- Tổng hợp công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh; chiến lược phát triển bền 

vững và tăng trưởng xanh; văn phòng phát triển bền vững; mục tiêu thiên niên 

kỷ;  

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tổng hợp các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; 

- Công tác thanh tra theo lĩnh vực được phân công phụ trách; 

- Tham gia chỉ đạo các dự án ODA do Sở làm chủ đầu tư. 

b. Trực tiếp phụ trách: Phòng Kinh tế ngành.  

c. Trực tiếp theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư của thị xã Quảng Trị, 

huyện Hải Lăng và Triệu Phong. 

3.3. Bà Lê Thị Thương - Phó Giám đốc Sở: 

a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:  

- Quản lý nhà nước về đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI), đầu tư ra nước ngoài; cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; 

đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ; 

 - Công tác đăng ký kinh doanh, tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành 

lập;  

- Công tác cải cách hành chính; quản trị hành chính văn phòng và được ủy 

quyền chủ tài khoản các nguồn kinh phí cơ quan. 

- Công tác thanh tra theo lĩnh vực được phân công phụ trách; 

- Trực tiếp chỉ đạo dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông 

mêkông GMS.  

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng Doanh nghiệp, hợp tác 

đầu tư cho đến khi chức danh Trưởng phòng được kiện toàn;  

 b. Trực tiếp phụ trách: 

- Phòng Đăng ký kinh doanh. 

- Phòng Doanh nghiệp, hợp tác đầu tư 

c. Trực tiếp theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư của các huyện Hướng 

Hóa và Đakrông. 
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3.4. Nguyễn Thị Thương Huyền - Phó Giám đốc Sở: 

a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:  

- Kế hoạch đầu tư phát triển về văn hoá - thể thao - du lịch; y tế; giáo dục - 

đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; lao động, việc làm; giảm nghèo, chính sách xã 

hội; bảo hiểm xã hội; dân số gia đình và trẻ em; khoa học - công nghệ; thông tin 

truyền thông; các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội; bình đẳng giới; chính sách 

dân tộc; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc và miền núi; 

- Quản lý nhà nước về công tác xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài, 

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và tăng 

cường hội nhập kinh tế quốc tế; đổi mới phát triển doanh nghiệp; 

- Công tác thanh tra theo lĩnh vực được phân công phụ trách; 

- Tham gia chỉ đạo các dự án ODA do Sở làm chủ đầu tư; 

b. Trực tiếp phụ trách: Phòng Khoa giáo Văn xã. 

c. Trực tiếp theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư của các huyện Cam Lộ và 

huyện đảo Cồn Cỏ. 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Thông báo 

số 57/TB-SKH-VP ngày 04/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị xin trân trọng thông báo để tiện liên hệ 

và phối hợp trong công tác./. 

Nơi nhận:                                                 GIÁM ĐỐC  
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND, P.TC-KH huyện, thị xã, thành phố;     
- Giám đốc, các Phó GĐ Sở;             

- Các phòng  thuộc Sở;                                                   

- Lưu VT, CVP-TCCB (2b).                                                                        

 

 

    Trương Chí Trung 
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