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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  

và thành viên UBND huyện, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 
   

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 1666/2021/QĐ-UBND, ngày 15/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, 

nhiệm kỳ 2021-2026; 

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

ban nhân dân và thành viên UBND huyện như sau: 

 1. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng- Chủ tịch UBND huyện  

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND huyện 

và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Huyện ủy và HĐND huyện về toàn bộ hoạt 

động của UBND huyện. 

- Phụ trách chung về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH; công tác 

tài chính, ngân sách; công tác tổ chức, biên chế cán bộ; công tác nội chính, đối ngoại; 

công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, 

tiếp dân, giải quyết đơn thư; an ninh trật tự; quân sự địa phương. Ký các loại văn 

bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật. 

 - Trực tiếp phụ trách các đơn vị:  

 + Công an huyện; 

 + Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

 + Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện; 

 + Phụ trách các xã, thị trấn: Thanh Hà, Liêm Cần, Liêm Phong, Thanh Tâm, 

thị trấn Tân Thanh, Kiện Khê. 

 2. Đồng chí Lại Thị Ngọc Trâm - Phó Chủ tịch UBND huyện  

 - Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tài 

nguyên - Môi trường; Giải phóng mặt bằng và các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, đấu giá quyền sử dụng đất; công tác Nội vụ; Giáo dục - Đào tạo; Tư pháp; 
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Thi hành án dân sự; Thanh tra, tiếp công dân; Lao động, thương binh, xã hội; Bảo 

hiểm và các vấn đề liên quan đến chính sách xã hội, các chương trình, đề án, dự án 

liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công 

của đồng chí Chủ tịch UBND huyện. 

- Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện giữ mối quan hệ với Mặt trận tổ quốc, 

khối đoàn thể và các tổ chức xã hội. Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền ký các 

văn bản liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách (Báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện trước khi ký văn bản liên quan đến cơ chế chính sách, văn bản quy phạm 

pháp luật, văn bản quyết định vấn đề quan trọng của địa phương). 

- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền thay mặt Chủ tịch UBND huyện 

điều hành hoạt động của UBND huyện khi Chủ tịch UBND huyện vắng mặt. 

- Trực tiếp điều hành các công việc chuyên môn của Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện; 

- Phụ trách các đơn vị gồm: 

+ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện; 

+ Thanh tra huyện; 

+ Ban tiếp công dân;  

+ Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện;  

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

+ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện. 

 + Phòng Nội vụ huyện; 

+ Phòng Tư pháp huyện; 

 + Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thanh Liêm; 

+ Chi cục thi hành án dân sự huyện; 

+ Hội Chữ thập đỏ huyện;  

+ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện;  

+ Bảo hiểm xã hội huyện;  

+ Các tổ chức Hội đặc thù; 

+ Phụ trách các xã: Thanh Phong, Thanh Hương, Thanh Thủy, Thanh Tân, 

Thanh Nghị. 

3. Đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện 

- Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kinh tế 

tổng hợp; Thống kê; Tài chính - Kế hoạch; Thuế; Kho bạc; Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi; Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, 

khoa học công nghệ; giao thông, xây dựng; Quản lý thị trường; Quản lý dự án đầu 
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tư; Văn hóa, thể thao; Phát thanh, truyền thanh; Y tế; Điện lực; Bưu điện; Viễn 

thông và các chương trình đề án, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Thực hiện các 

nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Chủ tịch UBND huyện. 

- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền ký các văn bản liên quan đến ngành, 

lĩnh vực phụ trách (Báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND huyện trước khi ký văn bản 

liên quan đến cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quyết định 

vấn đề quan trọng của địa phương). 

- Phụ trách các đơn vị gồm: 

+ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;  

+ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện; 

+ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện;  

 + Tài chính - Kế hoạch huyện; 

+ Ban quản lý dự án đầu tư huyện;  

+ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; 

+ Trung tâm Văn hóa thể thao huyện; 

+ Đài truyền thanh huyện; 

+ Phòng Y tế huyện; 

+ Trung tâm Y tế huyện; 

+ Xí nghiệp Thuỷ nông huyện;  

+ Hạt kiểm lâm huyện;  

+ Hạt quản lý đê điều; 

+ Đội quản lý thị trường;  

+ Điện lực Thanh Liêm;  

+ Chi cục Thuế;  

+ Kho bạc Nhà nước huyện;  

+ Chi cục Thống kê;  

+ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

+ Bưu điện huyện;  

+ Trung tâm Viễn thông huyện; 

 + Phụ trách các xã: Thanh Hải, Thanh Nguyên, Liêm Thuận, Liêm Sơn, Liêm Túc. 

4. Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện. 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của 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; Nghị định số 37/2014/NĐ-

CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 
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môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định 

108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định 37/2014/2014/NĐ-CP và các văn bản có liên quan của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện. 

Căn cứ vào các lĩnh vực và cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách; Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch, Thành viên UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực 

hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng Quy chế làm việc của UBND huyện và các quy định 

của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, tùy tình hình cụ thể, Chủ tịch UBND 

huyện phân công bổ sung, điều chỉnh hoặc tạm thời thay thế một số lĩnh vực phụ 

trách của các Phó Chủ tịch UBND huyện để đảm bảo giải quyết kịp thời các nhiệm 

vụ thường xuyên hoặc đột xuất.  

Các thành viên UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ thông 

báo này, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện kiện toàn các Hội đồng, các Ban chỉ 

đạo để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

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

208/TB-UBND, ngày 09 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện về việc phân công 

nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân biết, liên hệ công tác./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Để b/cáo); 

- Thường trực HU, Ban Thường vụ Huyện ủy (Để b/cáo); 

- Thường trực HĐND huyện (Để b/cáo); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên UBND huyện; 

- Thủ trưởng các phòng, ban,  ngành, đoàn thể thuộc huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
Hoàng Mạnh Dũng 
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