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QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

và Ủy viên UBND huyện Tân Uyên, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN UYÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 

huyện Tân Uyên, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện 

Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 24/6/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Tân Uyên về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên nhiệm 

kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tân Uyên ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tân Uyên, 

nhiệm kỳ 2021-2026; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện (UBND) huyện Tân Uyên, nhiệm kỳ 2021-

2026, với các nội dung như sau: 

Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 

các Ủy viên UBND huyện Tân Uyên: Phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện trên cơ sở các quy định cụ thể về trách 

nhiệm, phạm vi giải quyết công việc, quan hệ công tác và giải quyết công việc 

thường xuyên của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện quy định 

tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2019 và Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau: 

1. Tập thể lãnh đạo UBND huyện (gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 
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huyện) thảo luận và quyết định theo đa số đối với các nội dung sau: Chương trình 

công tác của UBND huyện; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân 

sách hàng năm; kế hoạch đầu tư công, xây dựng các công trình trọng điểm ở địa 

phương; chủ trương đầu tư các công trình, dự án ngoài nguồn NSNN theo phân 

cấp; kế hoạch huy động nguồn lực giải quyết các vấn đề cấp bách của huyện; 

công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, địa giới hành chính; công tác quy hoạch, điều 

chỉnh quy hoạch; bổ sung ngân sách, điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và 

các nội dung khác theo Quy chế làm việc của UBND huyện Tân Uyên, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

2. Chủ tịch UBND huyện (sau đây gọi tắt là Chủ tịch) là người lãnh đạo và 

điều hành chung công việc của UBND huyện, có trách nhiệm, quyền hạn giải 

quyết các công việc và quyết định những vấn đề quy định tại Điều 29, Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2015 và những vấn đề khác mà pháp luật quy 

định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. 

- Chủ tịch quản lý chung và toàn diện công tác, cùng tập thể UBND huyện 

chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND huyện trước UBND tỉnh, Huyện ủy, 

Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện và chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện 

nhiệm vụ của mình theo sự phân công, kể cả các việc được ủy quyền cho các Ủy 

viên UBND huyện hoặc Thủ trưởng các cơ quan và tương đương trực thuộc; Chủ 

tịch chịu trách nhiệm về các quyết định của các Phó Chủ tịch UBND huyện (sau 

đây gọi tắt là Phó Chủ tịch) khi thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch phân công  

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, các vấn đề có 

tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của UBND huyện. Phân công các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch theo dõi, 

chỉ đạo, xử lý công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch. 

3. Trong phạm vi quyền hạn được giao, các Phó Chủ tịch chủ động giải 

quyết công việc; chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước pháp luật, 

trước UBND và Chủ tịch UBND huyện. Trong trường hợp phát sinh những vấn 

đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo Chủ tịch; trong thực thi nhiệm 

vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch khác thì trực tiếp phối 

hợp giải quyết. Trường hợp giữa các Phó Chủ tịch còn có ý kiến khác nhau thì 

Phó Chủ tịch đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch UBND huyện 

quyết định. 

Các Phó Chủ tịch có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch các công việc đã giải 

quyết theo nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công; trao đổi, đề xuất những vấn đề 

chung tại các cuộc giao ban thường kỳ hoặc đột xuất giữa Chủ tịch và các Phó 

Chủ tịch. 

4. Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Chủ tịch UBND huyện ủy nhiệm một 

Phó Chủ tịch thay mặt điều hành công tác của UBND huyện và giải quyết công 

việc do Chủ tịch phụ trách. Trường hợp Phó Chủ tịch UBND huyện vắng mặt thì 
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Chủ tịch UBND huyện trực tiếp giải quyết công việc đã phân công cho Phó Chủ 

tịch hoặc phân công cho Phó Chủ tịch khác xử lý công việc đã phân công cho Phó 

Chủ tịch vắng mặt. 

5. Các Ủy viên UBND huyện không là lãnh đạo UBND huyện thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; được Chủ tịch UBND huyện 

giao phụ trách lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện về công việc được phân công phụ trách; đồng thời tham gia giải 

quyết công việc chung của UBND huyện, cùng các thành viên khác của UBND 

huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND huyện. 

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

Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau: 

1. Đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch UBND huyện 

1.1. Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều 

hành mọi mặt công tác của UBND huyện theo quy định của pháp luật.  

1.2. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau: 

- Công tác đối ngoại; công tác nội chính; tổ chức cán bộ, thi đua khen 

thưởng, kỷ luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quốc phòng - an ninh; cải 

cách hành chính; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức 

thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Công tác quy hoạch, kế hoạch tài chính và những nhiệm vụ đột xuất, phát 

sinh trên địa bàn. 

- Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND 

tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy; Giữ mối quan hệ công tác với các sở, ngành của tỉnh; 

Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án 

nhân dân huyện; các Ban Xây dựng Đảng thuộc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị huyện. Lãnh, chỉ đạo hoạt động của 

UBND và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

1.3. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo quy định của cơ quan 

nhà nước cấp trên và các lĩnh vực trực tiếp phụ trách. 

1.4. Phụ trách các cơ quan, đơn vị: 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Nội 

vụ, Tư pháp. Theo dõi hoạt động và quản lý hành chính Nhà nước đối với các cơ 

quan: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Kho bạc Nhà nước, Chi cục 

Thuế, Chi cục Thống kê. Giữ mối quan hệ hành chính đối với các cơ quan: Viện 

Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện. 

- Thị trấn Tân Uyên, xã Phúc Khoa. 

1.5. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 
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2. Đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND huyện: Phụ trách lĩnh 

vực văn hóa, xã hội 

2.1. Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực:  

- Giáo dục, đào tạo; Khoa học công nghệ; Văn hóa, thể dục, thể thao, thông 

tin truyền thông, du lịch; Y tế, chăm sóc bảo vệ sức khỏe; vệ sinh ATTP; dân số 

gia đình và chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; Lao động thương binh và xã hội, 

cứu trợ nhân đạo, dạy nghề; 

- Thương mại, dịch vụ, quản lý thị trường; công nghiệp Điện (bao gồm các 

công trình, dự án thủy điện trên địa bàn). 

- Công tác dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng giới; công tác 

thanh niên; công tác văn thư lưu trữ; di dịch cư tự do; phòng chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc 

phòng - an ninh. 

2.2. Chủ trì dự thảo trình UBND huyện và chỉ đạo triển khai kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, các chương trình theo lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Trực tiếp chỉ đạo triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, đào tạo nâng cao 

năng lực người lao động. Các dự án nguồn ngân sách huyện, tỉnh đầu tư thực hiện 

các đề án thuộc lĩnh vực phụ trách (trừ nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình 

khác); nguồn vốn thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học, các nguồn 

vốn hỗ trợ ngoài ngân sách. 

2.3. Giúp Chủ tịch thực hiện mối quan hệ phối hợp với các sở, ngành của 

tỉnh (lĩnh vực phụ trách); các ban: Tuyên giáo Huyện ủy, Dân vận Huyện ủy và các 

đoàn thể huyện (trừ Hội Nông dân). 

2.4. Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo quy định và các 

lĩnh vực phụ trách. 

2.5. Phụ trách các cơ quan, đơn vị: 

- Kinh tế - Hạ tầng (lĩnh vực phụ trách), Giáo dục - Đào tạo, Văn hoá & TT, 

Lao động - TB&XH, Dân tộc, Y tế, Trung tâm VHTT&TT, Hội Chữ thập đỏ, 

Trung tâm GDNN-GDTX huyện. Theo dõi hoạt động và quản lý hành chính Nhà 

nước đối với các cơ quan: Trung tâm Y tế huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Chi 

nhánh Ngân hàng CSXH huyện, Bưu điện huyện, Điện lực Tân Uyên, các đơn vị 

Viễn thông, các tổ chức hội và nghề nghiệp được phân công; các trường: THPT 

Tân Uyên, Phổ thông DTNT huyện. 

- Các xã: Pắc Ta, Mường Khoa, Trung Đồng, Hố Mít. 

2.6. Chỉ đạo, tổ chức giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh thuộc các lĩnh vực được giao phụ trách. 
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2.7. Thay mặt Chủ tịch UBND huyện giải quyết các công việc khi được Chủ 

tịch UBND huyện ủy quyền.  

3. Đồng chí Lê Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện: Phụ trách lĩnh 

vực đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, nông, lâm nghiệp 

3.1. Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn; xóa đói giảm nghèo; di dân tái định cư; tài nguyên 

và môi trường; xây dựng cơ bản; quản lý đô thị; giao thông; công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp; phát triển kinh tế tập thể, tư nhân; 

- Các dự án nguồn ngân sách huyện, tỉnh đầu tư thực hiện các đề án, dự án, 

công trình trên địa bàn huyện và các nguồn vốn hỗ trợ ngoài ngân sách (theo lĩnh 

vực phụ trách). 

3.2. Chủ trì dự thảo trình UBND huyện và chỉ đạo tổ chức thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch theo lĩnh vực được phân công phụ trách.  

3.3. Giúp Chủ tịch thực hiện mối quan hệ phối hợp với các sở, ngành của 

tỉnh (lĩnh vực phụ trách) và tổ chức hội được phân công (Hội Nông dân). 

3.4. Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo quy định và 

các lĩnh vực phụ trách. 

3.5. Phụ trách các cơ quan, đơn vị: 

- Tài chính - Kế hoạch (lĩnh vực phụ trách), Tài nguyên - Môi trường, Kinh 

tế - Hạ tầng (lĩnh vực phụ trách), Nông nghiệp & PTNT, Ban QLDA XDCB 

HTBT DDTĐC, Ban QL rừng phòng hộ, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất. Theo dõi và quản lý nhà nước đối với các cơ quan ngành 

dọc đóng trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực phụ trách: Hạt Kiểm lâm, Chi nhánh 

Văn phòng đất đai, các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn. 

- Các xã: Thân Thuộc, Tà Mít, Nậm Cần, Nậm Sỏ. 

3.6. Chỉ đạo, tổ chức và xử lý các kết luận thanh tra; giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc các lĩnh vực được giao phụ trách. 

3.7. Thay mặt Chủ tịch UBND huyện giải quyết các công việc khi được Chủ 

tịch UBND huyện ủy quyền. 

3. Đồng chí Mùa A Sinh - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Công an huyện 

3.1. Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ mối quan hệ thành viên của UBND huyện. 

3.2. Phụ trách, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc lực 

lượng Công an huyện; 

3.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công. 

4. Đồng chí Trần Duy Hưng - Ủy viên UBND huyện, Chỉ huy trưởng 
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Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

4.1. Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo công tác quân sự - quốc phòng địa 

phương; công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; giữ mối 

quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo. 

4.2. Phụ trách, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện; Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn; các Ban Chỉ huy 

Quân sự Tự vệ. 

4.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công. 

5. Các đồng chí Ủy viên UBND huyện khác 

5.1. Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các ngành, lĩnh vực được giao 

tại các Quyết định của UBND huyện về việc ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn trực thuộc thuộc 

UBND huyện. 

5.2. Tham mưu, đề xuất chương trình, quy hoạch, kế hoạch lĩnh vực phụ 

trách (chỉ đạo, đôn đốc xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, chủ trì duyệt 

hoặc cho ý kiến ban đầu trước khi trình UBND huyện hoặc tập thể Lãnh đạo 

UBND huyện xem xét thông qua). 

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

2932/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Tân Uyên về phân công 

nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Tân 

Uyên nhiệm kỳ 2021-2026. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; các Ủy viên UBND huyện nhiệm 

kỳ 2021-2026; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:               
- Như Điều 3;                                                                                                  

- UBND tỉnh; (B/c) 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện;  

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Văn 
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