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               Hoài Nhơn, ngày      tháng     năm   

QUYẾT ĐỊNH 

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

Uỷ ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
 

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

Căn cứ  Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân thị xã Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2016-2021; 

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân thị xã Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Chung; 

Căn cứ Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc điều động ông Trương Đề, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân hị xã Hoài Nhơn đến nhận công tác tại Thị ủy Hoài Nhơn; 

Căn cứ Quyết định số 5268/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Hữu Thảo; 

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của Chủ tịch UBND 

thị xã về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên UBND 

thị xã Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016 – 2021; 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

(UBND) thị xã Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: 

1. Chủ tịch UBND thị xã – Phạm Trương:  Phụ trách chung, lãnh đạo và điều 

hành công việc của UBND thị xã, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 

57 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, trực tiếp phụ trách các 

ngành và lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; nội vụ; quân sự; công an; biên phòng; thanh tra; 

tư pháp; thi hành án dân sự; giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc ủy quyền cho các Phó 

Chủ tịch UBND thị xã giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân; cải cách 

hành chính; công tác dân vận của chính quyền; ngân sách; quy hoạch; kế hoạch; đầu 

tư phát triển. Là người phát ngôn chính thức và cung cấp thông tin cho báo chí hoặc 

ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND thị xã thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin 



cho báo chí theo từng vụ việc. Phối hợp công tác với Thường trực HĐND thị xã, 

UBMTTQVN thị xã, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và các hội quần 

chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng 

ban chỉ huy, ban chỉ đạo một số lĩnh vực theo yêu cầu đối với Chủ tịch UBND thị xã. 

2. Các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Vừa chịu trách nhiệm cá nhân về phần 

công tác của mình trước HĐND thị xã và UBND thị xã, vừa chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND thị xã về các lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau: 

a) Phó Chủ tịch UBND thị xã – Phạm Văn Chung: Làm nhiệm vụ Thường 

trực, giúp Chủ tịch UBND thị xã điều hành các công việc của UBND thị xã khi 

Chủ tịch đi vắng. Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Văn phòng HĐND và UBND 

thị xã; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quản lý cụm công nghiệp, công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ; tài chính; ngân hàng; quỹ tín dụng; 

thuế; xổ số kiến thiết; quản lý đô thị; giao thông vận tải; thống kê; điện; các 

chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Phối hợp công tác với Quản lý thị 

trường, Liên đoàn Lao động và các hội nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ 

trách. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan; trực 

tiếp phụ trách công tác bồi thường, GPMB; thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thị 

xã giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. 

b) Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Chí Công:  Phụ trách các ngành và 

lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp; Hợp tác xã; làng nghề; khoa học và công nghệ; 

tài nguyên và môi trường; phát triển quỹ đất; hội đồng thẩm định giá đất; chương 

trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; tái định cư vùng thiên tai; thủy lợi; cấp 

nước cho sinh hoạt, nước sạch; xử lý rác thải và vệ sinh môi trường; các chương 

trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Phối hợp công tác với Hội nông dân, Hội làm 

vườn, Hội sinh vật cảnh và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh 

vực phụ trách. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chỉ đạo một số lĩnh vực có liên 

quan; trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, GPMB; thừa thừa ủy quyền của Chủ 

tịch UBND thị xã giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. 

c) Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Hữu Thảo:  Phụ trách các ngành và 

lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, văn hoá - thể thao và du lịch, thông tin và truyền 

thông, tôn giáo, thi đua - khen thưởng, văn thư – lưu trữ, ngoại vụ, lao động - 

thương binh và xã hội, chương trình hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, giải quyết việc làm, y 

tế, dân số, gia đình, trẻ em, đô thị văn minh, theo dõi thực hiện quy chế dân chủ cơ 

sở, chính sách miền núi (nếu có); các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến 

binh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội, Ban đại diện Hội 

người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Người tàn tật, trẻ em mồ côi, Hội nạn nhân 

chất độc da cam, Hội Chữ thập đỏ, Hội Luật gia, Hội y học cổ truyền, Hội Cựu tù 

chính trị cách mạng, Hội Cựu thanh niên xung phong và các hội quần chúng, nghề 

nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chỉ đạo 

một số lĩnh vực có liên quan; trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, GPMB; thừa 

ủy quyền của Chủ tịch UBND thị xã giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực 

phụ trách.  



Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 

20/7/2020 của Chủ tịch UBND thị xã và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, các thành viên UBND thị 

xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ngành tỉnh; 

- TT. Thị ủy (B/c); 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Mặt trận, các hội, đoàn thể thị xã; 

- Các cơ quan, phòng, ban thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lãnh đạo VP + CVVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Trương 
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