
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRIỆU PHONG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Triệu Phong, ngày        tháng      năm 2021 
 

  

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch,  

Ủy viên UBND huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG 

 

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

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ 
quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND; 

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện ban hành kèm theo Quyết 
định số 854/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện; 

Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch 

UBND huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nguyên tắc phân công: 

- Việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND 

huyện phải bao quát hết các ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước 

của UBND huyện; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện 

theo quy định tại Điều 28, Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

- Việc phân công công việc và trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc 

của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện đảm bảo thực hiện theo 

quy chế làm việc của UBND huyện. 

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

Ủy viên UBND huyện như sau: 

1. Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Linh: 

1.1. Lãnh đạo toàn diện công tác của UBND huyện; Thường trực UBND 

huyện; Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện. 

1.2. Trực tiếp chỉ đạo việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các Nghị quyết 

của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Huyện uỷ, HĐND huyện; các chương trình hành động 

của Huyện uỷ, HĐND huyện và chương trình hành động của UBND huyện. 
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1.3. Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi các lĩnh vực: Quy hoạch; kế hoạch; tài 

chính ngân sách, công sản; quốc phòng, an ninh; tổ chức và cán bộ; nội chính; 

cải cách hành chính; đầu tư phát triển; công tác đối ngoại; tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng chống tham nhũng; thi đua khen 

thưởng. 

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.  

- Trực tiếp làm người phát ngôn báo chí của UBND huyện;  

- Giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh, các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện, UBMTTQVN 

huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Trạm Ra đa 54. 

1.4. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND - UBND, 

Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Thanh Tra, Tư pháp, Công an, Quân sự, Ban 

QLDA đầu tư  xây dựng và Phát triển quỹ đất, Kho Bạc, Chi cục Thuế khu vực 

Triệu Hải. 

- Phụ trách địa bàn xã Triệu Lăng. 

Khi Chủ tịch UBND huyện đi vắng sẽ ủy quyền, phân công một Phó Chủ 

tịch UBND huyện thay mặt Chủ tịch UBND huyện để điều hành công việc 

chung của UBND huyện. 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Quang Giải: 

2.1. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo theo dõi các lĩnh vực: Nông nghiệp; lâm 

nghiệp; ngư nghiệp; thủy lợi; xây dựng nông thôn mới; Hợp tác xã và các tổ 

chức trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; di dân; tài nguyên, môi trường; công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; làng nghề; thương mại - dịch vụ; giao thông; khoa 

học công nghệ; kiến trúc; xây dựng; quản lý đô thị; nhà ở và công sở; xúc tiến 

đầu tư, xúc tiến thương mại các cụm, điểm công nghiệp - làng nghề; hoạt động 

của các tổ chức tín dụng trên địa bàn (trừ Ngân hàng CSXH); phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy chữa cháy; phát triển quỹ đất; công tác giải 

quyết khiếu nại, đối ngoại, kinh tế đối ngoại theo ngành, lĩnh vực được phân 

công phụ trách. 

- Chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình 

trên địa bàn. 

- Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo và theo dõi các chương trình 

dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách.  

- Giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với Hội Nông dân, Hội Cựu chiến 

binh, Đồn biên phòng Triệu Vân, Hải đội 2 Biên Phòng, Hải đội 202 Cảnh sát 

biển và theo dõi các hội thuộc lĩnh vực phụ trách. 

2.2. Trực tiếp phụ trách và theo dõi các cơ quan: Phòng NN - Phát triển 

Nông thôn, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Hạt Kiểm 

lâm, Trạm Khuyến nông, Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trạm Trồng trọt & BVTV, 

Chi cục Thống kê, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Phát triển cụm 

công nghiệp và Khuyến công, Trung tâm Môi trường - Đô thị, Điện lực Triệu 
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Phong, Ban QLDA đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện (lĩnh vực phát triển quỹ 

đất) 

- Phụ trách địa bàn các xã: Triệu Đại. 

2.3. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tịch UBND 

huyện. 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Vũ: 

3.1. Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi lĩnh vực văn hoá - xã hội, cụ thể: Văn 

hoá thông tin; thể dục thể thao; giáo dục-đào tạo; lao động thương binh xã hội; y 

tế; bảo vệ-chăm sóc sức khỏe nhân dân; phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp 

pháp lý; hòa giải cơ sở; dân số - KHHGĐ; du lịch; gia đình; văn thư-lưu trữ; 

phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; bưu chính viễn thông; công nghệ 

thông tin; ngân hàng chính sách xã hội; bảo hiểm xã hội; công tác giải quyết 

khiếu nại, đối ngoại, kinh tế đối ngoại theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ 

trách. 

- Phụ trách công tác tôn giáo. 

- Phụ trách Cổng thông tin điện tử huyện. 

- Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo và theo dõi các chương trình 

dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách.  

- Giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với Liên đoàn Lao động huyện, 

Đoàn thanh niên CSHCM và theo dõi các hội thuộc lĩnh vực phụ trách. 

3.2. Trực tiếp phụ trách và theo dõi các cơ quan: Phòng Giáo dục-Đào tạo, 

Phòng Văn hóa -Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Phòng Y 

tế, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể dục thể thao, Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Ngân hàng chính sách xã hội, Trung tâm 

Y tế, Bưu điện, Viễn thông, Bảo hiểm xã hội. 

Phụ trách địa bàn thị trấn Ái Tử. 

3.3. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tịch UBND 

huyện. 

4. Các Uỷ viên UBND huyện, Lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện. 

4.1. Ông Nguyễn Anh Ngân, Uỷ viên UBND huyện, Chỉ huy trưởng Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện, phụ trách công tác quân sự địa phương, thực hiện một 

số nhiệm vụ khác do pháp luật quy định và theo phân công của Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch UBND huyện. 

Phụ trách địa bàn xã xã Triệu Trạch, Triệu Vân. 

4.2. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Uỷ viên UBND huyện, Trưởng Công an 

huyện, phụ trách công tác an ninh trật tự, thực hiện một số nhiệm vụ khác do 

pháp luật quy định và theo phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

Phụ trách địa bàn xã Triệu Ái, xã Triệu An.   
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4.3. Ông Nguyễn Chơn Hòa, Uỷ viên UBND huyện, Chánh Thanh tra 

huyện, phụ trách công tác Thanh tra, thực hiện một số nhiệm vụ khác do pháp 

luật quy định và theo phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

Phụ trách địa bàn xã Triệu Tài, xã Triệu Trung. 

4.4. Ông Đoàn Quang Diện, Uỷ viên UBND huyện, Chánh Văn phòng 

HĐND - UBND huyện phụ trách công tác Văn phòng, thực hiện một số nhiệm 

vụ khác do pháp luật quy định và theo phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND huyện. 

Phụ trách địa bàn xã Triệu Hòa. 

4.5. Ông Trần Thiện Nhân, Uỷ viên UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ 

huyện, phụ trách công tác Nội vụ, thực hiện một số nhiệm vụ khác do pháp luật 

quy định và theo phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

Phụ trách địa bàn xã Triệu Phước. 

4.6. Ông Lê Hồng Quang, Uỷ viên UBND huyện, Trưởng Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng huyện, phụ trách công tác Kinh tế - Hạ tầng, thực hiện một số nhiệm vụ 

khác do pháp luật quy định và theo phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND huyện. 

Phụ trách địa bàn xã Triệu Giang. 

4.7. Ông Lê Minh Tiến, Uỷ viên UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện, phụ trách công tác Tài chính - Kế hoạch, thực hiện một số 

nhiệm vụ khác do pháp luật quy định và theo phân công của Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch UBND huyện. 

Phụ trách địa bàn xã Triệu Thuận. 

4.8. Ông Võ Ngọc Ảnh, Uỷ viên UBND huyện, Trưởng Phòng Tài 

nguyên - Môi trường huyện, phụ trách công tác Tài nguyên - Môi trường, thực 

hiện một số nhiệm vụ khác do pháp luật quy định và theo phân công của Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

Phụ trách địa bàn xã Triệu Thượng. 

4.9. Ông Trương Quang Hùng, Uỷ viên UBND huyện, Trưởng Phòng Lao 

động - TBXH huyện, phụ trách công tác Lao động - TBXH, thực hiện một số 

nhiệm vụ khác do pháp luật quy định và theo phân công của Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch UBND huyện. 

Phụ trách địa bàn xã Triệu Thành. 

4.10. Bà Nguyễn Thị Phước Hòa, Uỷ viên UBND huyện, Trưởng Phòng 

Giáo dục - Đào tạo huyện, phụ trách công tác Giáo dục - Đào tạo, thực hiện một 

số nhiệm vụ khác do pháp luật quy định và theo phân công của Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch UBND huyện. 

Phụ trách địa bàn xã Triệu Độ. 

4.11. Ông Hồ Ngọc Thiên, Uỷ viên UBND huyện, Trưởng Phòng Văn 

hóa - Thông tin huyện, phụ trách công tác Văn hóa - Thông tin, thực hiện một số 
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nhiệm vụ khác do pháp luật quy định và theo phân công của Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch UBND huyện. 

Phụ trách địa bàn xã Triệu Long. 

4.12. Ông Hoàng Bách, Uỷ viên UBND huyện, Trưởng Phòng Tư pháp 

huyện, phụ trách công tác Tư pháp, thực hiện một số nhiệm vụ khác do pháp 

luật quy định và theo phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

Phụ trách địa bàn xã Triệu Sơn. 

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

Quyết định trước đây của UBND huyện về phân công nhiệm vụ đối với Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2016 - 

2021. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, các thành viên UBND huyện, 

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh;                                            

- TV Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT, UVUB; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành,  

  đoàn thể trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP, CV;                                                                                    

- Website huyện; 

- Lưu: VTUB. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Linh 
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