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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các Ủy viên Ủy ban nhân dân 

huyện Bảo Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN 

 

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

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 9655/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lào Cai về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Quy chế số 15-QC/HU ngày 22/12/2021 của Huyện uỷ Bảo Yên về 
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII, nhiệm kỳ 2020 -

2025 (sửa đổi, bổ sung); 

Căn cứ Quyết định số 499-QĐ/HU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện uỷ về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội 03 vùng huyện 
Bảo Yên, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND 
huyện Bảo Yên về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Bảo Yên 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Sau khi tham gia, thống nhất trong Lãnh đạo UBND và các Uỷ viên UBND 

huyện Bảo Yên. 

     QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên.   

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, điều hành và quản lý toàn diện 

công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện (sau đây viết tắt 
là UBND huyện) theo Luật định; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc có tính 

chất quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên tất các lĩnh vực công tác và các 
công việc cụ thể được quy định trong quyết định này. 

Chủ tịch UBND huyện phân công các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo,  điều 
hành, xử lý các công việc hằng ngày trong từng lĩnh vực công tác của UBND huyện. 

2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch UBND 
huyện chủ động giải quyết công việc thuộc phạm vi được phân công phụ trách; chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về nội dung giải quyết. 
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Khi giải quyết các công việc được phân công phụ trách, nếu có nội dung liên 

quan đến lĩnh vực do Phó Chủ tịch khác phân công phụ trách thì các Phó Chủ tịch 
UBND huyện chủ động phối hợp để giải quyết; trường hợp còn có ý kiến khác 

nhau thì Phó Chủ tịch UBND huyện phân công phụ trách chính giải quyết công 
việc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định. Khi cần 

thiết, Chủ tịch UBND huyện tổ chức họp để thống nhất, quyết định.  

Các Phó Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND 
huyện các công việc đã giải quyết; xin ý kiến về chủ trương trước khi giải quyết 

hoặc báo cáo tại các cuộc họp giao ban hằng tuần hoặc báo cáo xin ý kiến đột xuất 
(khi cần thiết). 

3. Hằng tuần (hoặc đột xuất khi cần thiết), Chủ tịch UBND huyện triệu tập, 
chủ trì, cùng các Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức họp giao ban để đánh giá về 

kết quả giải quyết các công việc và các nội dung, giải pháp giải quyết các công 
việc tiếp theo. 

4. Giao một Phó Chủ tịch UBND Thường trực, chỉ đạo công việc của UBND 
huyện khi Chủ tịch UBND huyện đi vắng (trừ công tác tổ chức, cán bộ). 

5. Trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Chủ tịch UBND huyện phân công phụ 
trách lĩnh vực đi vắng thì Chủ tịch UBND huyện trực tiếp xử lý công việc hoặc 

giao Phó Chủ tịch khác xử lý công việc; sau khi giải quyết công việc phải trao đổi 
lại về tình hình và kết quả giải quyết cho Phó Chủ tịch UBND huyện phân công 
phụ trách lĩnh vực đó biết để chỉ đạo tiếp. 

6. Phó Chủ tịch UBND huyện không xử lý các vấn đề ngoài phạm vi phân 
công và những vẫn đề không thuộc thẩm quyền (trừ trường hợp được ủy quyền 

hoặc do Chủ tịch UBND huyện giao).  

7. Chủ tịch UBND huyện là người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí 

(theo Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ) , trường hợp cụ thể 
Chủ tịch UBND huyện ủy quyền cho một Phó Chủ tịch UBND huyện phát ngôn 

hoặc Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện. 

8. Về tiếp công dân: Hằng tuần theo lịch tiếp công dân, Chủ tịch UBND 

huyện sẽ chủ trì, các Phó Chủ tịch UBND huyện cùng dự, chủ trì tiếp công dân 
theo lĩnh vực phân công hoặc Chủ tịch UBND huyện có lý do khách quan không 

thể chủ trì, tiếp dân. 

9. Các Ủy viên UBND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên 

UBND theo luật định; được Chủ tịch UBND huyện phân công phụ trách lĩnh vực 
công tác cụ thể và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực được 
giao phụ trách. Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Chủ tịch UBND huyện triệu tập  

hoặc các Phó Chủ tịch UBND huyện; trường hợp vắng mặt phải báo cáo và được 
sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

Điều 2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện thảo luận tập thể và quyết 
định theo đa số đối với những vấn đề sau: 

1. Chương trình làm việc của UBND huyện; 
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2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân 

sách hằng năm; 

3. Công tác quy hoạch, chủ trương đầu tư các dự án lớn, quan trọng; các 

biện pháp thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng, 
an ninh; thông qua các nội dung của UBND huyện trước khi trình kỳ họp HĐND 

huyện, các nội dung trình Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; 

4. Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách 
của địa phương; 

3. Kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm ở địa phương; 

6. Đề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND cấp huyện và việc thành lập mới, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới 
hành chính ở địa phương; 

7. Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; công tác quy hoạch, bổ nhiệm 
lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

8. Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. UBND huyện làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể 

lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vừa bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể 
UBND, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên 

UBND huyện; giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, sự chỉ đạo, điều 
hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; bảo đảm sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự 
giám sát của Hội đồng nhân dân huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao. 

Trong trường hợp cần xem xét quyết định những vấn đề đột xuất, cấp bách, 

phải xử lý gấp, những nội dung được quy định theo trình tự thủ tục hành chính ISO 
đã được công bố và giải quyết công việc thường xuyên; điều chỉnh, bổ sung biên 

chế cho các cơ quan hành chính nhà nước hoặc số lượng người làm việc trong các 
đơn vị sự nghiệp công lập trong tổng số biên chế đã được UBND tỉnh giao thực 

hiện; triển khai các nội dung đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua; sự vụ, 
sự việc thuộc thẩm quyền của UBND huyện hoặc những vấn đề đã được Huyện uỷ, 

UBND huyện thống nhất về chủ trương, nguyên tắc hoặc các báo cáo theo yêu cầu 
của các Sở, ngành của tỉnh thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ lấy ý kiến Chủ 

tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để quyết định và báo cáo kết quả 
với ủy ban nhân dân huyện tại phiên họp gần nhất. Các nội dung cấp thiết khác 

giao cho Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện đề xuất theo tình hình thực tế.  

Điều 4. Phân công cụ thể theo lĩnh vực công tác 

1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện 

1.1. Đồng chí Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo và quản lý 

toàn diện các hoạt động của UBND huyện theo luật định, chịu trách nhiệm trước 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Bí thư Huyện uỷ và trực tiếp phụ 

trách các lĩnh vực: 
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- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển; 

- Quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nội chính, phòng chống tham nhũng, an 
toàn giao thông; 

- Chủ trương đầu tư các công trình, dự án; 

- Lĩnh vực xây dựng cơ bản, đầu tư (trừ các công trình, dự án do cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư (hoặc đại diện chủ đầu tư) và một số 
lĩnh vực phân công giao cho các Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách chỉ đạo, ký 
hồ sơ, thủ tục liên quan); 

- Tài chính, ngân sách; 

- Cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách chế độ công 

vụ, công chức; 

- Xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; 

- Tổ chức bộ máy, cán bộ; tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức; quyết 
định cử cán bộ công chức đi công tác, học tập ở trong nước , lao động, việc làm, 

đào tạo nghề; 

- Thi đua khen thưởng; 

- Thi hành án dân sự, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 

- Quản lý địa giới hành chính; 

- Chỉ đạo chung công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; 

- Tiếp công dân; 

- Ký các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các công trình, dự án đầu tư xây dựng 

(trừ các công trình, dự án phân công các Phó Chủ tịch UBND huyện ký); 

- Những nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ quan trọng, nhạy cảm khác; 

- Trưởng Ban Chỉ đạo vùng III, trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực 
được phân công; 

- Phụ trách theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các xã: Bảo Hà, Cam Cọn, Kim Sơn, 
Yên Sơn, Minh Tân, Điện Quan; các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, BCHQS 

huyện, Phòng Nội vụ, Thanh tra, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, 
Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế, Phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân huyện, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện, Thi hành án dân sự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, 
Đội QLTT số 4, Chi cục Thống kê. 

1.2. Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch 

thường trực UBND huyện, phụ trách lĩnh vực kinh tế, cụ thể: 

- Giao thông, vận tải, thương mại dịch vụ; 

- Quản lý đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; đo 
đạc và bản đồ; 

- Quản lý đô thị, trật tự xây dựng đô thị - nông thôn, cấp phép xây dựng; 

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sắp xếp tái định cư trên địa bàn; 
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- Lĩnh vực xây dựng cơ bản, đầu tư: Các công trình, dự án do Trung tâm 

phát triển quỹ đất, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp&PTNT, Phòng 
Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư (đại diện chủ đầu 

tư hoặc được giao thực hiện); các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên quan đến 
đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất, đấu giá đất tạo nguồn, giao tái định cư trên địa bàn 

(gồm: Khu tái định cư, khu đô thị, khu dân cư, dự án nhà ở thương mại… do 
UBND huyện, các nhà đầu tư thực hiện); dự án phát triển nông nghiệp sử dụng 
vốn sự nghiệp của Trung ương, tỉnh, huyện; các dự án, chương trình theo lĩnh vực 

phân công phụ trách thuộc các Chương trình MTQG (gồm: Chương trình MTQG 
về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), trừ bước chủ trương đầu tư và liên quan 
đến nguồn vốn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; sắp xếp dân cư; phòng chống 
cháy nổ, phòng cháy chữa cháy; 

- Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới; 

- Quản lý phát triển các thành phần kinh tế, công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp; 

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực được 

phân công phụ trách; 

- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền tham gia tố tụng các vụ án hành chính 
liên quan đến lĩnh vực phân công phụ trách do Tòa án nhân dân các cấp triệu tập; 

- Ký các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các công trình, dự án do Trung tâm phát 
triển quỹ đất, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp&PTNT, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư 
hoặc được giao thực hiện); các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên quan đến đầu 

tư hạ tầng tạo quỹ đất, đấu giá đất tạo nguồn, giao tái định cư trên địa bàn (gồm: 
Khu tái định cư, khu đô thị, khu dân cư, dự án nhà ở thương mại… do UBND huyện, 

các nhà đầu tư thực hiện); dự án phát triển nông nghiệp sử dụng vốn sự nghiệp của 
Trung ương, tỉnh, huyện và một số lĩnh vực phân công phụ trách; các dự án, chương 

trình theo lĩnh vực phân công phụ trách thuộc các Chương trình MTQG; 

- Ký các văn bản thuộc thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND huyện thuộc 

lĩnh vực phân công phụ trách về lĩnh vực quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý 
đất đai, tài nguyên, môi trường; 

- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vùng I, Trưởng Ban chỉ đạo 
thuộc các lĩnh vực phân công phụ trách; 

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND huyện; 

- Phụ trách theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương: Xã 
Tân Tiến, Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Tân Dương, Thượng Hà, thị trấn Phố Ràng, Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và 
PTNT, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh 

Văn phòng ĐK đất đai, Trung tâm DVNN, Hạt Kiểm lâm, Công ty TNHHMTV 
Lâm nghiệp Bảo Yên, Công ty cổ phần MDF Bảo Yên, Đội QLTT đô thị, Hạt QL 



6 

đường bộ số 4, Quốc lộ 70, Hạt QL đường bộ 279, Công ty TNHH nước sách Chi 

nhánh Bảo Yên, Điện lực Bảo Yên. 

1.3. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách 

lĩnh vực văn hóa - xã hội, cụ thể: 

- Văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình, báo 

chí, di tích, danh thắng; bưu chính, viễn thông; 

- Giáo dục và đào tạo; y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo nội dung  
liên quan đến đấu thầu, mua sắm thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế; 

- Lĩnh vực xây dựng cơ bản, đầu tư: Các công trình, dự án thuộc lĩnh vực 
giáo dục, văn hóa, y tế do phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn làm 

chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư); các dự án hỗ trợ phát triển văn hóa – xã hội thuộc 
nguồn vốn sự nghiệp của Trung ương, tỉnh, huyện; các dự án, chương trình theo 

lĩnh vực phân công phụ trách thuộc các Chương trình MTQG (gồm: Chương trình 
MTQG về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), trừ bước chủ trương đầu tư và 
liên quan đến nguồn vốn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện; 

- Lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ 
và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội, xóa đói giảm 

nghèo; 

- Công nghệ thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ. 

- Công tác dân tộc, tôn giáo; 

- Các dự án, đề án, chương trình về công tác dân tộc, chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực được 

phân công; 

- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền tham gia tố tụng các vụ án hành 

chính liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Tòa án nhân dân các cấp triệu tập; 

- Ký các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các công trình, dự án thuộc lĩnh vực giáo 

dục, văn hóa, y tế do phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn làm chủ 
đầu tư (đại diện chủ đầu tư) và một số lĩnh vực phân công phụ trách; các dự án, 

chương trình theo lĩnh vực phân công phụ trách thuộc các Chương trình MTQG; 

- Ký các văn bản thuộc thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND huyện thuộc 

lĩnh vực phân công phụ trách về lĩnh vực văn hóa – xã hội; 

- Phụ trách nhiệm vụ Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vùng II; Trưởng ban chỉ đạo 

thuộc các lĩnh vực phụ trách; 

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND huyện; 

- Phụ trách theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xã Xuân Thượng, Lương Sơn, Xuân 
Hoà, Việt Tiến, Phúc Khánh; các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, 
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Ban Quản lý di tích Đền Bảo Hà, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, Trung tâm Y tế, Phòng Dân tộc, Phòng LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội, 
Bưu điện, Viễn thông, Trung tâm VH, TT-TT, Bệnh viện đa khoa huyện, Trung 

tâm GDNN - GDTX, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội 
nạn nhân chất độc da cam, Hội Cựu TNXP, Hội NCT, Hội Đông y, Trường THPT 

số 1 Bảo Yên, Trường THPT số 2 Bảo Yên, Trường THPT số 3 Bảo Yên, Trường 
PTDT nội trú THCS và THPT Bảo Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Phòng 
giao dịch Ngân hàng CSXH. 

2. Đối với các Ủy viên UBND huyện 

2.1. Trưởng Công an huyện: Phụ trách an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội; đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện (Cơ quan thường trực Ban 
ATGT huyện). Tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng, theo dõi thực hiện các chương trình đề án thuộc 
lĩnh vực được giao phụ trách. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND 

huyện phân công.  

Phụ trách theo dõi, đôn đốc chỉ đạo xã Cam Cọn, Điện Quan. 

2.2. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện: Phụ trách công tác quân 

sự, quốc phòng, công tác tìm kiếm cứu nạn. Tham mưu UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước về quốc 
phòng ở địa phương. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện 
phân công. 

Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo các xã: Việt Tiến, Phúc Khánh. 

2.3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Tham mưu, tổng hợp cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện về: 
Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu cho Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật 
chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 

trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông, kiểm soát thủ tục hành chính; hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ 
chức; công tác ngoại vụ.  

- Phụ trách quản lý Nhà nước về y tế bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, 

chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị 
y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia 

đình. Chủ trì tham mưu xây dựng, theo dõi thực hiện các chương trình, đề án thuộc 
lĩnh vực được giao phụ trách. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND 

huyện phân công. 
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- Được thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện ký các văn bản, như: Văn bản mời 

họp, văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện, thông báo kết 
luận cuộc họp của Chủ tịch, các Phó Phủ tịch UBND huyện (trừ công tác tổ chức 

cán bộ). 

Phụ trách, theo dõi đôn đốc chỉ đạo xã Xuân Thượng. 

2.4. Trưởng phòng Nội vụ: Tham mưu UBND huyện quản lý Nhà nước về: 

Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức 
trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước; vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 

đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công 
chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã; xây dựng chính quyền cơ sở; cải cách hành chính; địa giới 
hành chính. Quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Công tác tôn giáo, thanh niên, văn 

thư - lưu trữ, hội và tổ chức phi chính phủ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ 
trì tham mưu xây dựng, theo dõi thực hiện các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực 

được giao phụ trách. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện 
phân công. 

Phụ trách theo dõi, đôn đốc chỉ đạo xã Kim Sơn. 

2.5. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh 

doanh; quản lý giá; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, 
hợp tác xã, kinh tế tư nhân. Chủ trì tham mưu xây dựng, theo dõi thực hiện các 

chương trình, đề án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Thực hiện một số nhiệm 
vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công. 

Phụ trách, theo dõi, đôn đốc chỉ đạo xã Xuân Hoà. 

2.6. Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT: Tham mưu UBND huyện thực 

hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi; 
thủy sản; phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai; 

chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển kinh 
tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn 

với ngành nghề, làng nghề nông thôn; công tác khai thác và sử dụng nước sinh 
hoạt nông thôn. Chủ trì tham mưu xây dựng, theo dõi thực hiện các chương trình, 

đề án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ 
tịch UBND huyện phân công. 

Phụ trách, theo dõi, đôn đốc chỉ đạo xã Minh Tân. 

2.7. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu UBND huyện thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt 

động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, 
khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công 

nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu 
sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý 

xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) ; nhà 
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ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ; công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp; thương mại; an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực công 
thương.Chủ trì tham mưu xây dựng, theo dõi thực hiện các chương trình, đề án 

thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch 
UBND huyện phân công. 

Phụ trách, theo dõi, đôn đốc chỉ đạo xã Vĩnh Yên. 

2.8. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu UBND huyện 

thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm: Đất đai; tài 

nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; đo đạc và bản đồ; biến đôi khí 
hậu.Chủ trì tham mưu xây dựng, theo dõi thực hiện các chương trình, đề án thuộc 

lĩnh vực được giao phụ trách. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND 
huyện phân công. 

Phụ trách, theo dõi, đôn đốc chỉ đạo xã Bảo Hà. 

2.9. Chánh Thanh tra huyện: Tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước 

về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; 
tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo 

quy định của pháp luật và công tác tiếp công dân. Chủ trì tham mưu xây dựng, theo 
dõi thực hiện các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.  Thực 

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

Phụ trách, theo dõi, đôn đốc chỉ đạo xã Lương Sơn. 

2.10. Trưởng phòng Tư pháp: Tham mưu UBND huyện thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; hộ 
tịch; chứng thực; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và 

công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Chủ trì tham mưu xây dựng, theo 
dõi thực hiện các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Thực hiện 

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

Phụ trách, theo dõi, đôn đốc chỉ đạo xã Yên Sơn. 

2.11. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu UBND huyện thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn. Chủ trì tham mưu xây 

dựng, theo dõi thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực được 
giao phụ trách. Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện tuyển dụng, 

sử dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, nhà 
giáo và nhân viên. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện 
phân công. 

Phụ trách, theo dõi, đôn đốc chỉ đạo xã Tân Tiến, thị trấn Phố Ràng. 

2.12. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu 

UBND huyện quản lý nhà nước về: Công tác xóa đói giảm nghèo; việc làm; giáo 
dục nghề nghiệp; lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội 

bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm hiểm thất nghiệp); an toàn lao 
động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; 
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phòng, chống tệ nạn xã hội. Chủ trì tham mưu xây dựng, theo dõi thực hiện các 

chương trình, đề án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Thực hiện một số nhiệm 
vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công. 

Phụ trách, theo dõi, đôn đốc chỉ đạo xã Thượng Hà. 

2.13. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: Tham mưu UBND huyện quản 

lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính, 
viễn thông; công nghệ thông tin; truyền thanh, truyền hình; báo chí; xuất bản; 
thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin, xây dựng chính quyền điện 

tử; xây dựng thực hiện hương ước, quy ước; phụ trách cổng thông tin điện tử 
huyện. Chủ trì tham mưu xây dựng, theo dõi thực hiện các chương trình, đề án 

thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch 
UBND huyện phân công. 

Phụ trách, theo dõi, đôn đốc chỉ đạo xã Nghĩa Đô. 

2.14. Trưởng phòng Dân tộc: Tham mưu UBND huyện thực hiện chức 

năngquản lý nhà nước về công tác dân tộc; giám sát thực hiện các chính sách dân 
tộc trên địa bàn. Chủ trì tham mưu xây dựng, theo dõi thực hiện các đề án, dự án, 

chương trình MTQG về công tác dân tộc; chủ trì, phối hợp với các cơ quan để chỉ 
đạo thực hiện các tiểu dự án chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND 
huyện phân công. 

Phụ trách, theo dõi, đôn đốc chỉ đạo xã Tân Dương. 

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 5658/QĐ-UBND ngày 
29/10/2021 của UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký về việc phân công 

nhiệm vụ của các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ quyết định thi hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện báo cáo Chủ tịch UBND huyện 
để thống nhất giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 5; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 
- TT. Huyện uỷ; 
- TT. HĐND huyện; 
- Các Ban HĐND huyện; 
- Tổ ĐB HĐND tỉnh bầu tại huyện; 
- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện;                                                     
- Các cơ quan TMGV Huyện ủy; 
- Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn;                                                                     
- Các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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