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S&  46c/TB-VP Quáng Trj, ngày 34 tháng 3 nám 2022 

THÔNG BAO 
Phân cong cong tác di vó'i cong chfrc lam nhim vy tham muu, giüp 

vic Lãnh dio UBND tinh thuc Van phông UBND tinh Quãng Tn 

Can cir Quyt djnh s 23/2021/QD-UBND ngày 18/10/2021 cüa UBND 
tinh v vic ban hành Quy ch lam vic cüa UBND tinh; 

Thirc hin Quyt djnh s 09/QD-VP ngày 05/01/2022 cüa Van phông 
UBND tinh v vic ban hành Quy djnh chirc nàng, nhim v11, quyn hn và co 
dtu to chüc cüa các phông chuyên môn, nghip v11 trirc thuc Van phông UBND 
tinh; 

D tham miru giiip UBND tinh, Chü tjch và các Phó Chü tjch UBND tinh 
trong cong tác chi do, diu hành; Van phông UBND tinh phân cOng cOng tác 
déi vOi các cong chirc lam nhim vii tham miru, giüp vic Länh dao  UBND tinh 
thuc Van phOng UBND tinh nhu sau: 

I. PHONG TONG HQP 

1. Ong Lê Van Uy - Trtr&ng phông 

- Phii trách chung, chju trách nhim tnrc Chánh Van phàng UBND tinh 
v hot dng cüa Phông; can c1r vào chüc näng, nhim vii cüa Phông và các 

nhim v11 khác do Chánh Van phông giao ct phân cOng ci the cho cOng chirc 
trong Phông thiic hin; 

- Trirc tip râ soát, bè sung, chinh sfra và hoàn thin các báo cáo quan 
trQng do cOng chirc Phông Tong hçip tham muu Chánh Van phông trInh Unh 
do UBND tinh báo cáo Tinh Uy, Ban Thuing vi Tinh üy, ThiRing trirc Tinh 
üy, Thu?mg trrc HDND, UBND tinh và Lãnh dao  tinh lam vic vi lânh dao 
Dáng, Nhâ nthc; 

- Trrc tip nghiên cru, d xut cci ch& chInh sách v phát trin kinh t - 
xã hi và du tii phát trin; tham mixu ban hành van ban chi dao  các so, ban 
ngành, dja phuong xây dmg k hoch phát trin kinh t - xã hi và du tu phát 
trien; 

- Ph,i hop xây drng các d an, k hoch, chucmg trInh lien quan dn 
cOng tác k hoich phát trin kinh t - x hi, du tii phát trin trung hn vá hang 
nàm; 

- Trrc tip theo dOi, quán 1 các ngun vn du tu cong (chun bj du tu, 
xây dirng k hoach, phân b v6n, tin d thirc hin và giãi ngân, diu chinh vá 
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diu chuyn van, quyt toán các cong trInh, dr an; cong tác thtm djnh, d.0 thu 
và giám sat dâu tu theo linh vrc dirge phân công); 

- Tng hqp các báo cáo chuyên d, báo cáo dt xu.t ye tInh hInh du tu 

cong trên dja bàn tinh; 

- Trirc tip theo dOi, quân 1 Chucing trInh mic tiêu qu& gia phát trin 
kinh t - xã hi vüng dng bào dan tc thiu s6 và min nüi; 

- So.n thão hoac  biên tp các bài phát biu quan tr9ng, các bài viêt trên 
báo chI cüa Chà tjch UBND tinh lien quan dn lTnh virc quân 1 cUa Phông Tong 
hçrp; 

- Thira 1nh truyn dat  kin chi dao  cüa Chánh Van phông v cOng tác 

chuyên mOn, nghip vii trong ni b co' quan; 

- Trrc tip tham muu diu phi, thirc hin nhim vii chung cüa VAn 
phông UBND tinh chuân bj các h so', tài 1iu phic vii Dai  hi Dãng b tinh, CéC 

kS' h9p cüa HDND tinh và phiên h9p toàn th cUa UBND tinh; 

- Theo dôi, tng hçip tInh hInh cong tác chung cüa HDND, UBND các 
huyn Gio Linh, Vinh Linh và thành ph Dông Ha; S K hoach và Du tu (ni 
dung lien quan dn du tu cong); 

- Tong hçp và d xut các v.n d chuyên mOn có lien quan trong các 

phiên h9p trrc báo, giao ban; 

- Th?c hin các nhiêm v11 khác do Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh và 

lânh dao  VAn phông UBND tinh giao. 

2. Ong Nguyen Anh Khoa - Phó Tru&ng phông 

• Giñp vic cho Trueing phông, thay mat Trueing phèng diu hành cong 
vic cüa Phông khi Truâng phông di vng hoac khi dirge üy quyn; chju trách 
thim truâc Chánh VAn phông UBND tinh và Truâng phông v lTnh virc dugc 

phân công; 

- Phii trách cong tác tng hçip v quy hoach phát trin và k hoach phát 

trin kinh t - xA hôi; 

- Nghiên ciru, d xut Ca ch& chInh sách chung quãn 1 nhà nuOc ye quy 
hoach và k hoach phát trin. Theo döi tInh hInh thirc hin quy hoach, kê hoach 
phát trin kinh t - xA hi eüa tinh; 

- Phi hap các s&, ban ngAnh, dja phucing xây drng quy hoach tong th 

phát trin kinh t - xA hi; 

- Tng hçip, xay dirng các báo cáo, d an, k hoach, chuang trInh hãnh 
dng lien quan dn thrc hin cOng tAc quy hoach phAt trin, k hoch phát trien; 

- Thm tra d cuo'ng; theo dôi tInh hInh thirc hin các quy hoach tng 
th& quy hoach k5 thutt chuyên ngánh theo 11th virc dirge phân cOng; 
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- Tng hçip, theo dôi, giám sat, kim tra trong lTnh vrc quy hoch, k 
hoach phát triên kinh th - xã hi cüa các huyn, thj xâ, thành ph trong tinh; 

- Thrc hin the báo cáo chuyên d, báo cáo dt xut v cong tác quy 
hotch phát trin và k hoach phát trin; 

- Phi hçip thrc hin các báo cáo v& linh virc quy hoch phát trin, k 
hoch phát trin kinh t - x hi; tng hqp báo cáo tInh hInh kinh t - xâ hi trén 

dja bàn tinh; 

- Trirc tip theo dôi Chuang trInh miic tiêu qu& gia Xây dirng nông thOn 
mói; Chiên luçic quc gia v tang tru&ng xanh, phát trin bn vcrng, thIch irng 
bin di khI hu; cong tác phông chng thiên tai, tim kim cru ntn và các 
chtrang trInh, dir an thuc linh virc; 

- Theo dôi, thng hqp tInh hInh cong tác chung cüa HDND, UBND cac 
huyn Huàng Hóa, Dakrông, Cam L và huyn dão Cn CO; Sâ K hoch vá 
Dâu tu (ni dung lien quan dn quy hoich phát trin); Van phông diu phi 
Chucing trInh Xây drng nông thôn mâi tinh, Van phàng Ban Chi huy Phông 

chng thiên tai và tim kim ciru nan  tinh, Dài KhI tuçing thüy van tinh; 

- D xut vói Tru&ng phông v các vn d có lien quan dn cong vic 
duçic phân cong phi trách truóc các phiên hçp giao ban hoc phiên h9p toàn th 

cüa cc quan; 

- Tham muu cOng tác giãi quyt khiu nai,  kin nghj, phãn ánh; xi l' vi 

phm hành chInh; thi dua - khen thu&ng thuc các linh v1rc quãn 1 cüa Phông 

TOng hçip; 

- Thixc hiên các nhiém vu khác do Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh và 

lãnh dao Van phông TJBND tinh giao. 

3. Ba VO Th! Thuiy Hang - Chuyên viên 

- Giiip vic cho Tru&ng phông; chju trách nhim truOc Chánh Van phOng 
UBND tinh và Tru&ng phOng v linh virc duçic phân công; 

- Phii trách cong tác tng hçip v k hoach phát trin kinh t - xã hi; 

- Nghiên ciru, d xut co ch& chInh sách chung quãn 1 nhà nisâc v k 
hoach phát trin; theo dOi tInh hInh thrc hin k hoach phát trin kinh t - xä hi 

eüa tinh; 

- Phi hçp các S, ban, ngành, dja phumg xây ding k hoach phát triên 

kinh t - xA hôi; 

- Tng hqp, xây drng các báo cáo, d an, k hoach, chuang trinh hành 
dng lien quan dn thixc hin cong tác k hoach phát trin kinh t - xa hi và bão 
dam qu& phOng - an ninh trên dja bàn tinh; 

- Tng hçp, theo dOi, giám sat, kim tra trong linh vrc k hoach phát 
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trin kinh t - xä hi; tng hçip, thre hin các báo cáo djnh ks', báo cáo chuyên 
d, báo cáo dt xut v k hoach phát trin kinh t - xã hi cüa tinh; 

- Trirc tip theo dOi Chuang trInh miic tiêu quc gia Giâm nghèo ben 

v1ng; 

- Theo dOi, tng hçp tInh hmnh cong tác chung cüa HDND, UBND các 
huyn Triu Phong, Hãi Lang và thj xä Quãng Trj; Cc Thng kê và Sâ K 
hoach và Du tu (ni dung lien quan dn k hoch phát trin kinh t - xã hi); 

- Trirc tip tham muu xây dirng Chng trInh cong tác cüa UBND tinh; 

ljch Cong tác cUa Chü tich  và các Phó Chü tjch UBND tinh; 

- Báo cáo tng hçip kin, kin nghj cü tn; cong tác chi do diu hành 
cüa UBND tinh; 

- Tng hqp, cung cp thông tin trã Ri báo chi, phic vii UBND tinh và 
Nguii phát ngôn cUa UBND tinh; 

- D xut vài Trithng phông v các vn d có lien quan dn cong vic 
duçic phân cong phii trách trtrOc các phiên h9p giao ban hoc phiên hQp toàn the 
cüa Co quan; 

- Phi trách cong tác ni vit, hánh chInh cüa Phông; 

- Thirc hin các nhim vi khác do ChU tjch, Phó ChU tjch UBND tinh và 

länh dao  Van phông UBND tinh giao. 

II. PHONG KINH TE 

1. Ong Trn Duy Phtwng - Trtr&ng phông 

- Ph trách chung, chtu  trách nhim truâc Chánh Van phông UBND tinh 
v hott dng cüa Phông; can cir vào chüc näng, nhim vi cUa Phông và các 

nhim v11 khác do Chánh Van phông giao d phân cong Cong tác c th cho các 

cong chirc cüa Phông thirc hin; 

- Chju trách nhiin trirc tip tham mini, giüp Lãnh dto Van phông UBND 

tinh, Lânh dao  UBND tinh trong cong tác quán 1' nhà nuâc di vâi các ngành 
và linh vrc: Xây dirng; Din hrc, näng lucng; cp thoát nuâc; cong tác quy 
hoach xây drng (tth Chucmg trInh mçic tiêu quc gia Xây dirng nông thôn mth); 
theo dOi, tng hçrp tInh hInh cong tác chung cüa Sâ Xây dirng, Ban Quãn l dir 
an Du tu xây dirng cong trInh dan ding vâ cong nghip tinb; theo dOi các boat 
dng sr nghip và san xui kinh doanh cüa các doanh nghip, hti nghê nghip 
thuc lTnh virc trirc tip theo dôi; 

- Thii l' các thU tVc  lien quan dir an du tu công, chU truong du tu, xUc 
tin du tu theo linh virc tr1rc tip theo dOi; theo dOi qua trInh xi l' các thU tiic 
vá tin d thirc hin dir an thuc linh virc trrc tip tham miru. Tham mini Lanh 
dao Van phông UBND tinh, UBND tinh, ChU tjch UBND tinh giãi quyt các thU 
tiic tbuc thm quyn, chi dao  giái quyt các vuàng mac, xir 1 sai phm, dam 

bão tin do tbirc bin du' an; 
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- Theo döi cong tác xây dmg và triên khai thirc hin quy djnh pháp 1u.t, 
co ch, chInh sách, quy ho,ch ngành, san phm, d an, du an, s 1iu thng kê 
chuyên ngành thuc lTnh virc trirc tip tham mru và theo dOi chung các linh virc 
khác thuOc chrc näng nhim vi cüa phông; 

- Chju trách nhim tng hçip, báo cáo v linh vrc trirc tip theo dOi; thrc 
hiên ché do báo cáo dnh kS'  và dt xut thuc linh virc trIrc tip theo döi cho 
Van phông UBND tinh, UBND tinh theo quy djnh; 

- Tham muu cOng tác giái quyêt khiêu nai,  kin nghj phãn ánh; xi'r 1 vi 

phim hành chInh; thi dua - khen thu&ng thuc linh virc trirc tip theo dôi; 

- Thirc hiên các nhim vu khác do Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh và 
lãnh do Van phông UBND tinh giao. 

2. Ong Phan Van Phu'ó'c - Phó Trurng phông 

- Giüp vic cho Truông phông, thay mt Truâng phông diu hành cong 
vic cüa Phàng khi Trithng phông di v.ng hoc khi duqc u quyên; chju trách 
nhim truâc Chánh VAn phông TJBND tinh vá Truâng phông v linh virc di.rqc 
phân công; 

- Chju trách nhirn tr1rc tip tham mru, gii1p Länh dao  Van phông UBND 
tinh, LAnh do UBND tinh trong cong tác quán 1 nhà nuc di vci các ngành 
vã lTnh virc: Nông nghip, Lam nghip, Phát trin Ngành ngh nông thôn, Thug 
lqi, Thüy san, Chuong trInh Nuâc sch và v sinh môi trumg nông thôn; theo 
dOi, tng hçp tInh hInh cOng tác chung cüa Sâ NOng nghip và Phát trin nông 
thôn, Hi Nông dan, Ban quán 1 các dir an dâu tu xây dmg cOng trInh Nông 
nghip và Phát trin nông thôn; theo dôi các hot dng sir nghip và san xut 
kinh doanh cUa các doanh nghip, hi ngh nghip thuc linh virc duçic phân 
cong theo dOi; 

- Thii 1 các thU t11c lien quan dir an d.0 tu cOng, chU tnrong du tu, xUc 
tin d.0 tu theo linh vrc phân cOng; theo dOi qua trInh xU 1' các thU tiic và tiên 
d thirc hin dir an thuc linh virc dircirc phân cong theo dOi. Tham muu Lãnh 
do VAn phông UBND tinh, UBNID tinh, ChU tjch UBND tinh giãi quyêt các thU 
tiic thuc thtm quyn, chi dio giAi quyt các vuOng m&c, xU 1 sai phtm, dam 
bâo tin dO thixc hiên dir an; 

- Theo dOi cOng tác xây dirng và trin khai thirc hin quy djnh pháp 1ut, 
cc ch& chInh sách, quy hotch ngành, sAn phm, d An, dir an, s 1iu thng ké 
chuyên ngành thuc linh vrc duçic phân cong theo dOi; 

- Theo dOi, thng hçip, bAo cáo v ITnh virc dirge phân cOng; thirc hin ché 
d báo cáo djnh k' và dt xut thuc linh vrc dirge phân cOng theo dOi cho 
UBND tinh, Chánh Van phông UBND tinh, cAc Phó Chánh VAn phông, Truâng 
phông theo quy djnh; 

- Tham mi.ru cOng tác giAi quyêt khiêu ni, kiên ngh phAn án.h; xU 1 vi 
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phim hành chInh; thi dua - khen thu&ng thuc lTnh virc ducic phân cong theo 

dOi; 

- Tng hçp các báo cáo djnh kS'  và dt xu.t v hoat dng cüa Phàng; 

- Thuc hiên các nhim vu khác do Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh và 

lânh do Van phông TJBND tinh giao. 

3. Ong Trãn Minh Tài - Chuyên viên 

- Giüp vic cho Tru&ng phông; chju trách nhim truôc Chánh Van phông 
UBND tinh và Trueing phông v linh virc dugc phân công; 

- Chju trách nhim trirc tip tham muu, giüp Lãnh dto Van phông UBND 
tinh, Lãnh do UBND tinh trong cong tác quán 1 nhà nuóc di vâi các ngãnh 
và linh virc: Cong nghip (tth din 1irc, näng !uqng); các Khu kinh t, Khu cOng 
nghip, Cim cOng nghip (trr Khu kinh t thuong mai dc bit Lao Báo); theo 
dOi, tng hçip tInh hinh cOng tác chung cüa Ban Quãn 1 Khu kinh t tinh; theo 
dOi các hot dng s1r nghip và san xutt kinh doanh cüa các doanh nghip, hi 
ngh nghip thuc linh 'virc duçic phân cOng theo dOi; 

- Thii 1 các thu tic lien quan dçr an dâu tu cOng, chü trucmg dâu tu, xüc 
tin du tu theo linh virc phân công; theo dôi qua trInh xir 1 các thu tiic và tin 
d thiic hin du an thuc lTnh virc duçic phân cOng theo dOi. Tham muu UBND 
tinh, ChU tjch UBND tinh giái quyt các thu tiic thuc thm quyn, chi do giãi 
quyt các vuàng mac, xu 1 sai phm, dam bào tin d thrc hin di,r an; 

- Theo dôi cOng tác xây dimg và triên khai thirc hin quy djnh pháp lu.t, 
cc ch, chInh sách, quy hoch ngành, san phm, d an, dir an, s lieu thng kê 
chuyên ngành thuc linh vçrc duçic phân cOng theo dOi; 

- Tham mixu Lãnh do UBND tinh, Lânh dao  Van phàng UBND tinh báo 

cáo v lTnh virc duçic phân cOng theo dOi; thrc hin ch d báo cáo djnh kS'  và 

dt xut thuc lTnh vrc duçic phân cong theo dOi cho UBND tinh, Chánh Van 

phông UBND tinh, Lãnh dao  Phông theo quy dinh; 

- Theo döi, xü' 1 cong tác giái quy& khiu ni, kin nghj phán ánh; xu 1 
vi ph.m hành chInh; thi dua - khen thrning thuc linh virc duçic phân cOng theo 

dOi; 

- Thixc hiên các nhiêm vu khác do Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh và 

lânh do Van phông UBND tinh giao. 

4. Ba Nguyen Thj Thu - Chuyên viên 

- Giup vic cho Truâng phông; chju trách nhim truOc Chánh Van phàng 
UBND tinh và Trumg phông ye lTnh v1rc ducrc phân công; 

- Chju trách nhim triic tip tham muu, giup Lanh do Van phông UBND 

tinh, Lanh dao  UBND tinh trong cong tác quãn 1 nhà nuOc di vci các ngành 
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và linh v1rc: Môi trung; Quän 1 tng hqp yen bi; Quãn 1 tng hqp tài nguyen 
và môi trung bin, hâi dáo, vin thám; Bâo tn, da dng sinh hçc; Di dan phát 
triên kinh t mói; theo döi, tng hçip tInh hInh cong tác chung cüa Ban Dan tc; 
theo dOi các hott dng sir nghip và san xut kinh doanh cüa các doanh nghip, 
hi ngh nghip thuc linh vrc duçc phân cong theo döi; 

- Thi 1 các thu tiic lien quan dr an d.0 tu công, chü tri.rcing du tu, xic 
tin du tu theo linh vrc phân công; theo dôi qua trInh xir 1 các thu tiic và tin 
d th%rc hin dir an thuc linh virc duçic phân cong theo döi. Tham muu UBND 
tinh, Chü tjch UBND tinh, Lành dao  Van phông UBND tinh giãi quyt các thu 

ti1c thuc thm quyn, chi dao  giãi quy& các vuó'ng mac, xir 1 sai phm, dam 

bão tin d thirc hin du an; 

- Theo döi cong tác xây dirng và trin khai thrc hin quy djnh pháp lut, 
cc ch, chInh sách, quy hoch ngành, san phm, d an, dir an, s lieu thng kê 
chuyên ngành thuc linh virc ducic phân cOng theo dOi; 

- Tham mini Länh dao  UBND tinh, Lnh do Van phOng UBND tinh báo 

cáo v lTnh vrc duqe phân cong theo dOi; thirc hin ch d báo cáo djnh k' và 
dt xut thuc linh v1rc duqc phân cOng theo dOi cho UBND tinh, Chánh Van 

phóng UBND tinh, Lanh dao  Phàng theo quy djnh; 

- Theo dOi cong tác giãi quyt khiu nai, kin nghj phãn ánh; xr l vi 
phtm hành chInh; thi dna - khen thuâng thuc linh virc dugc phân cOng theo 

döi; 

- Ph trách cong tác ni v1, hành chInh cUa Phông; 

- Thirc hin các nhim vu khác do Chü tjch, Phó Chu tjch UBND tinh và 

länh dao Van phông UBND tinh giao. 

5. Ong Hoàng Cong Tun - Chuyên viên 

- GiUp vic cho Trueing phông; chju trách nhim truóc Chánh Van phông 
UBND tinh và Trithng phông ye linh virc duçic phân cOng; 

- Chju trách nhim trirc tip tham muu, giüp Lãnh do Van phông UBND 
tinh, Länh do UBND tinh trong cong tác quán 1 nhà nithc di vi các ngãnh 
và linh virc: Tài nguyen (dt dai, khoáng san và nuOc, do dc và ban d); Kinh 
t tp th; theo dOi, tng hçip tInh hInh cOng tác chung cüa S& Tài nguyen và 
MOi trueing, Lien minh Hgp tác xã; theo döi cac hott dng sir nghip và san xuât 
kinh doanh cua các doanh nghip, hi ngh nghip thuc linh v1rc duqc phan 

cong theo dOi; 

- Th 1 các thU tiic lien quan dij an du tu cOng, chu truang dâu tu, xUc 

tin du tu theo lTnh virc phân cOng; theo dOi qua trInh xi.r 1 cac thu tiic vã tin 
d thirc hin dir an thuc llnh vlrc duçvc phân cOng theo dôi. Tham muu UBND 
tinh, ChU tjch UBND tinh giái quyt các thu ti1c thuc thtm quyn, chi do giãi 
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quyt eác vuàng mac, xir 1 sai phtm, dam bão tin d thirc hin dir an; 

- Theo dôi cong tác xay drng và trin khai thirc hin quy djnh pháp 1ut, 
cci ch& chInh sách, quy hoach ngành, san ph.m, d an, dir an, s 1iu thng kê 
chuyên ngành thuc linh v1rc duçc phân cong theo döi; 

- Tng hqp, báo cáo v lTnh vrc ducc phân cong theo dOi; thrc hin ch 

d báo cáo djnh kS'  và dt xut thuc linh virc ducic phân cong theo dOi cho 
UBND tinh, Chánh Van phông UBND tinh, Lãnh dao Phông theo quy djnh; 

- Theo dOi, xir 1 cOng tác giái quyt khiu ni, kin nghj phãn ánh; xi:r 1 
vi phm hành chInh; thi dua - khen thuâng thuc linh vrc dirge phân cong theo 

dOi; 

- Thrc hin các nhim vl.1 khác do Chü tch, Phó ChU tjch UBND tinh và 

lãnh dao Van phông UBND tinh giao. 

6. Ong Nguyn Bang Htrng - Chuyên viên 

- Giiip vic cho Tnróng phOng; chju trách nhim truOc Chánh Van phông 

UBND tinh và Trithng phông ye linh vi.rc dugc phân công; 

- Chju trách nhim trirc tip tham muu, giüp Lãnh dao Van phông UBND 
tinh, Lânh dao UBND tinh trong cOng tác quán 1 nhà nithc di vâi các ngành 
và lThh vrc: Giao thông vn tái, an toàn giao thông; theo dOi, tng hçip tInh hinh 
cong tác chung cüa Sà Giao thông vn tái, Ban an toàn giao thông, Ban quãn 1 
các dir an dâu tu xây drng giao thông; theo dôi các hoit dng sir nghip và san 
xutt kinh doanh cüa các doanh nghip, hi ngh nghip thuc linh vrc dirge 

phân công; 

- Thy 1 các thu tyc lien quan dy an du tu công, chU trung dâu tu, xüc 
tin d&u tu theo linh vyc phân công; theo dOi qua trInh xir 1 cac thu tyc và tin 
d thrc hin dix an thuc linh vyc duçic phân cOng theo dOi. Tham mixu UBND 
tinh, Chü tjeh UBND tinh giài quyt các thu tiic thuc th.m quyn, chi do giãi 
quyt các vi.ràng mac, xir l' sai pham, dam bâo tin d thyc hin dir an; 

- Theo dOi cong tác xay drng va trin khai thyc hin quy djnh phap 1ut, 
Co ch& chInh sách, quy hoch ngành, san phm, d an, dir an, s 1iu thng kê 

chuyên ngành thuc linh vvc dugc phân công; 

- Tng hgp, báo cáo v linh virc dugc phân cong theo döi; thyc hin chê 

d báo cáo djnh kS'  và dt xut thuc lTnh vyc dugc phân cong theo dOi cho 

UBND tinh, Chánh Van phông UBND tinh, Lanh dao Phông theo quy djnh; 

- Tham mixu cong tác giãi quyt khiu ni, kin nghj phãn ánh; xir 1' vi 
phm hành chInh; thi dua - khen thithng thuc lTnh vyc dirge phân cong theo 

döi; 
- Thyc hin các nhim vv khác do Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh và 
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1nh dto Van phông UBND tinh giao. 

III. PHONG KHOA GIAO - VAN XA 

1. Ong Nguyn DInh Thi - Tru'ong phông 

- Phi trách chung, chu trách nhim truâc lãnh dto Van phông UBND 
tinh v hot dng ciia Phông; can cir vào chüc näng, nhim vii cüa Phông và các 
nhim vi khác do Chánh Van phông giao d phân cong cong tác c11 th cho các 

cOng chüc cüa Phông thrc hin; 

- Chju trách nhim trirc tip tham mru, giüp Lãnh dao Van phông 
UBND tinh, Lành do UBND tinh trong cong tác quãn 1 nhà nuic di vOi các 
ngành và linh vlxc: Lao dng - Thuang binh và Xã hi, Van boa Th thao và Du 
ljch, Ngân hang ChInh sách xà hi, Bão him xä hi, các trung và Ca sâ dào 

tto ngh&; 

- Theo döi Chuang trInh giãi quyM vic lam; Chuang trInh dào to nghê; 

- Theo dOi các hot dng sir nghip và san xut kinh doanh cüa các 
doanh nghip và các hi ngh nghip thuc lTnh virc ducic phân cong theo dOi; 

xüc tin du tu linh virc Du 1ich; 

- Giüp UBND tinh trong cong tác phi hçip hot dng vi Uy ban Mt 
trn T quôc Vit Nam tinh; Lien doàn Lao dng tinh; theo döi Hi Van hçc 
Ngh thu.t và các hi ngh nghip thuc khi, 1mb vrc duqc phân cong theo 

dôi; 

- Theo döi và dê xutt giãi quyêt khiêu ni, xCr 1 vi phm hành chInh, 

khen thuing thuc Iinh vrc ducic phân cong theo doi; 

- Theo dâi các dan vj sir nghip, hoat dng san xut kinh doanh cUa các 
doanh nghip và các hi ngh nghip thuc lTnh vrc duçc phân cOng theo dOi; 

- Thrc hiên các nhiêm viii khác do ChU tjch, Phó ChU tjch UBND tinh và 

länh dto Van phông UBND tinh giao. 

2. Ong Doàn Minh Phong - Phó Trtr&ng phông 

- Giñp vic cho Tnthng phông, thay mt Truâng phàng diu hành cong 

vic cUa Phông khi Tru&ng phông di vng hoc khi duçic u quyn; chju trách 

nhim truâc Chánh Van phông UBND tinh và Tru&ng phông v 1mb vrc duqc 

phân công; 

- Chju trách nhim trrc tip tham muu, giüp Länh do Van phèng 

UBNID tinh, Lnh do UBND tinh trong cong tao quãn 1' nhà nuc di vâi cáo 

ngành và linh vrc: Giáo dc và Dào tao; Khoa h9c vá Cong ngh. 

- Theo dOi các hoit dng sir nghip vá san xutt kinh doanh cUa các 
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doanh nghip, hi ngh nghip thuc linh vrc duçic phân cong theo dôi; 

- Giiip UBND tinh trong cong tác phi hcp boat dng vOi Hi Khuyên 

hgc và các hi ngh nghip thuc kh&, linh virc duqc phân cong theo dOi; 

- Theo dOi và d xut giâi quy& khiu nai, xr 1 vi pham hành chInh, 

khen thuâng thuc lTnh virc dugc phân cong theo doi; 

- Thrc hin các nhim vu khác do Chü tich, Phó Chü tjch UBND tinh vâ 

lãnh dao Van phông UBND tinh giao. 

3. Ong Hoàng Lê Duy - Chuyên viên 

- Giüp vic cho Trueing phông; chju trách nhim truOc Chánh Van phông 

UBND tinh và Truàng phông ye lTnh v1rc duqc phân công; 

- Chju trách nhim trçrc tip tham muu, giüp Lãnh dao Van phông 

UBND tinh, Lãnh dao UBND tinh trong cong tác quãn 1 nhà nuOc di vOi các 

nganh và linh vrc: Thông tin và Tmyn thông; Y t; Dâi Phát thanh - Truyn 

hInh tinh; Báo Quâng Trj; 

- Theo dOi các hoat dng sr nghip và san xut kinh doanh cüa các 

doanh nghip, hi ngh nghip thuc linh virc duqc phân cong theo dOi; 

- Giüp UBND tinh trong cong tác phi hçp hoat dng vOi Hi Lien hip 

Phi nh tinh; Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh tinh; theo dôi Hi Nba 

báo tinh; Hi Ciru Thanh niên xung phong và các hi ngh nghip thuc kh6i, 

1mb virc ducic phân cong theo dOi; 

- Theo dôi và d xut giâi quyt khiu nai, xfr 1 vi phtm hành chInh, 

khen thu&ng thuc ITnh vrc duqc phân cong theo döi; 

- Thuc hiên các nhim vi khác do Chü tjch, Phó ChU tjch UBND tinh và 

lânh dao Van phông UBND tinh giao. 

IV. PHONG NQI CHINH 

1. Ong Nguyen Dãng Mrng - Tru&ng phông 

- Phii trách chung, chu trách nhim truôc Chánh Van phông UBND tinh 
v hoat dng cüa Phàng; can c1r vâo chüc näng, nhim vi cUa Phông và các 
nhim vi khác do Chánh Van phông UBND tinh giao dé phân cong cOng tác cii 

th cho các cong chüc cüa Phông thrc hin; 
- Chju trách nhim trirc tip tham muu, gillp Lath dao Van phông UBND 

tinh, Lành dao UBND tinh trong cong tác quãn 1 nhà nuâc di vâi các ngãnh 
và lTnh virc: Quân sr; Cong an; Biên phông, biên giâi; Ni vv (T chrc biên chê 
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và Cong chirc viên chirc); huyn dâo Cn Cô; các t chrc chmnh trj - xã hi 
thuc linh virc duqc phân cong theo dOi: Hi Cru chin binh tinh, Ban Lien 1c 

tü chInh trj yêu nuâc; 
- Theo dôi các di,r an, chuang trInh Biên Dông, Hal dão thuc 1mb vrc an 

ninh, qu& phông; 
- Theo dOi chung cong tác giãi quyt dan t cáo Va tham muu giãi quyêt 

nhUng khiêu ni, xir 1 vi pham hành chInh, khen thithng thuc linh vrc dugc 

phân cong theo dOi; 
- Lam Thu ks', thng hqp, giüp vic cho Ban Can sir Dàng UBND tinh; 

- Theo dOi các dan vj sr nghip, hott dng san xuât kinh doanh cüa các 
doanh nghip và các hi ngh nghip thuc 1mb vcc di..rçic phân cong theo dOi; 

- Thrc hin các nhim v11 khác do ChU tich, Phó ChU tjch UBND tinh và 

länh do Van phông UBND tinh giao. 

2. Ba To Th Hãi Yen - Phó Trithng phông 

- Giüp vic cho Tru&ng phông, thay m.t Tru&ng phông diu hành cong 
vic cüa Phông khi Tru&ng phông di vng hoc khi duçic u5' quyn; chju trách 
nhim trithc Chánh Van phông UBND tinh và Truâng phông v linh virc duqc 

phân công; 
- Chju trách nhim trirc tip tham muu, giüp Lãnh dto Van phông UBND 

tinh, Lãnh dao UBND tinh trong cong tác quán 1 nhà nu'âc di vâi linh virc 
kiêm soát thu tçic hành chInh; thrc hin ca ch mt ct:ra, mt ci'ra lien thông 
trong giài quyt TTHC thuc thm quyn giâi quyt trên phtm vi toàn tinh; Cãi 
cách hành chInh và van thu luu tri; thirc hin thu tic hành chInh trên mOi 

truông din tir; 
- Theo döi chung v linh vijc Thi dua - Khen thu&ng; thm djnh trInh 

Chü tjch UBND tinh khen ththng và d nghj Bang khen ccia Thu tithng ChInh 

phi'i, các hInh thirc khen thung thuc th.m quyên cüa Chü tch nuâc; 

- Trrc tip theo dOi cong tác kim soát thu tic hành chinh và ca chê mt 
cira, mt cüa lien thông các sâ, ngành, dja phuang: Cong Thucing, Xây drng, 
Tài nguyen va Môi truô'ng, K hoch và D.0 tu, Thông tin và Truyên thông, 
Ban Quãn l' Khu kinh t, Tài chInh, Cong an tinh, Bão him xä hi tinh. Các 
huyn: Triu Phong, Hal Lang, thj xã Quáng Trj và thành phô Dông Ha; 

- Thirc hiên các nhim vu khác do Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh, 

lânh dao Van phông UBND tinh giao. 

3. Ong Nguyen Thanh Quang - Chuyên viên 

- Giup vic cho Tru&ng phông; chju trách nhim trtthc Chánh Van phông 
UBND tinh và Tru&ng phông v lmnh vrc ducic phân công; 

- Chju trách nhim trrc tip tham mixu, giüp Länh dao Van phông 
UBND tinh, Lãnh do UBND tinh trong cong tác quân 1' nhà rnthc di vâi các 
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ngành và linh virc: Thanh tra; Tis pháp; Ni vii (Xây dirng chInh quy&n và cong 
tác thanh niên, Quy chê dan chü Co si; cong tác dan 4n chInh quyn); Ton 

giáo; Thi hành an dan s1r; Phông chng tham nhüng; cong tác pháp ch; 
- Giüp UBND tinh giü mi quan h lam vic vôi Tôa an; Vin Kim sat 

nhân dan tinh; 
- Giüp UBND tinh trong cong tác phi hçip hott dng vâi Ban Ni chInh; 

Tinh üy; Ban Dan vn Tinh üy; 
- Trirc tip theo dOi cong tác kim soát thi tic hành chInh và co ch mt 

cira, mt cüa lien thông các sâ, ngành, dja phucing: Ngoi vii, Ni vii, Thanh tra 
tinh, Tu pháp, Van hóa - The thao và Du ljch. Các huyn: Cam L, Dakrông, 

Huâng Hóa; 
- Chju trách nhim tham muu cong tác tip cOng dan; trirc tip tip cong 

dan tti dim tip cong dan trii s& UBND tinh; theo dOi và thng hçp chung cong 

tác giãi quyêt khiêu ni; 
- Theo dôi và d xu.t giãi quyt khiu ni, t cáo, xi:r 19 vi phm hành 

chinh, khen thuâng thuc lTnh vi,rc duçic phân cOng theo dOi; 
- Theo dOi Câu lac b Diing 9; Ban Lien lc B di Tru&ng Son; các 

don vj sr nghip, hoit dng san xut kinh doanh cüa các doanh nghip và các 
hOi ngh nghip thuc linh vxc ducic phân cong theo dOi; 

- Thuc hiên các nhiêm vu khác do Chü tich, Phó Chü tjch UBND tinh và 

lãnh dio Van phông UBND tinh giao. 

4. Ba Hoàng Thj Hang Trinh - Chuyên viên 
- Giap vic cho Trtràng phOng; chju trách nhim truc Chánh Van phông 

UBND tinh và Truâng phông ye linh v1rc di.rçic phân cOng; 
- Trirc tip theo dôi vic kim soát thu tiic hành chInh và co ch mt ci'ra, 

mt cira lien thông các sâ, ngành, da ph.wng: Lao dng Thuong binh và Xä 
hôi, Giao thông v.n tãi, Khoa h9c - Cong ngh, Y t& Giáo dc Va Dào tao, 
Nông nghip và Phát trin nông thôn, Ban Dan tc. Các huyn: Vinh Linh, Gio 

Linh, Cn CO; 
- Tham muu UBND tinh, Chánh Van phOng UBND tinh trong vic tiêp 

nh.n, xü 19 phân ánh kin nghj cüa cá nhân, t chixc v quy djnh hành chInh 
thuc phm vi, thm quyn xir 19 cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh; 

- Tham mu'u Chü tich UBND tinh, Chánh Van phàng UBND tinh v chê 
d báo cáo djnh k9, dt xut v cong tác kim soát thU tiic hành chInh; 

- Thrc hin các nhim vv k.hác do ChU tich, Phó ChU tjch UBND tinh và 

lath dao Van phàng UBND tinh giao. 

V. PHONG TA! CHIN!! - THII(iNG MiNI 

1. Ong Tran VanThInhTrtr&11gPhôflg 

- Ph trách chung, chju trách nhim truOc Chánh Van phông UBND tinh 
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v hot dng cUa Phông; can cir vâo chüc nàng, nhim vii ciia PhOng và các 

nhim vi khác do Chánh Van phàng UBND tinh giao d phân cong cong tác c1 

th cho các cong chüc cüa Phông thirc hin; 

- Thirc hin các nhim vit khác do Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND 

tinh và Chánh Van phông UBND tinh giao; 

- Chju trách nhim trirc tip tham miru, giiip Lãnh do Van phông 

UBND tinh, Länh do UBND tinh trong cong tác quân 1 nhà nuâc di vOi các 

ngành và linh vrc: Tài chInh ngân sách, tin ding ngãn hang (tr1r ngân hang 

chInh sách xã hi), quàn I doanh nghip, kim toán, thu& phi, 1 phi, cong san 

(trr dt); 

- Thrc hin các nhim vi khác do Chü tich, Phó Chü tjch UBND tinh và 

länh do Van phông UBND tinh giao. 

2. Ba Nguyen Thj Thanh Thão - Chuyên viên 

- Giüp vic cho Tru&ng phông; chju trách nhim truâc Chánh Van phông 

UBND tinh và Truàng phông ye lTnh vijc dugc phân công; 

- Chju trách nhim trrc tip tham mu'u, giüp Lanh do Van phàng 

UBND tinh, Lãnh dto UBND tinh trong cong tác quân 1 nhà nithc di vâi các 

ngành và linh virc: Thucing mi Dch vi, Xüc tin thuang mi, Xiic tin du ttr, 

Xut nh.p khu; Cong tác di ngoi, kinh t d& ngoti; thucing mti biên giOi; 

quãn I các chrnng trInh, dr an thuc 1mb vrc duqc phân cOng; 

- Thrc hin các nhim vi1 khác do Chü tjch, Phó Chü tich UBND tinh và 

lânh do Van phông UBND tinh giao. 

VI. PHOI HP CONG TAC VA TO CH1C TH1C HIN 

Ngoài nhim vit tham mi.ru, giUp vic länh dto UBND tinh, các Phông, 

cOng chrc theo dOi linh virc dng th?i thirc hin nhim vi cüa Van phông 

UBND tinh theo linh virc dä duçic phân cong. 

Trong qua trInh tham muu, xir 1 cOng vic, các phóng, cong chirc theo 

dOi lin.h vrc phài thxc hin diing quy trmnh, quy ch lam vic cüa UBND tinh; 

quy ch lam vic cüa Van phông TJBND tinh. Cong chirc chU trI xir l cong vic 

có trách nhim chü dng phi hçp, ly kin tham gia cüa các cong chüc lien 

quan truécc khi trInh Lãnh dto Van phông, Lãnh do UBND tinh. 



en Cãnh Hung 

Lành dao Van phông UBND tinh yêu cu các Phông, cong chirc theo dôi 

linh vrc nghiêm tüc thrc hin nhim vi duqc phân cong. 

Thông báo nay có hiu hrc k ti'r ngày 0( /4 /2022 và thay th các Thông 

báo truc day cüa Van phông UBND tinh./. 

No'inhân: 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh (B/c); 
- UBND các huyn, thành phô, thj xã; 
- Các S&, Ban, ngành, Doàn the cap tinh; 
- Lãnh dao Van phOng; 
- Các Phông, Ban, Trung tam; 
- Các cong chrc Co tOn trong TB; 
- Lixu: VT, HC-TC(p). 
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