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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND  
và Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 

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

Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND, ngày 18/01/2022 của UBND 
tỉnh Lào Cai về ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Lào Cai; 

  Căn cứ Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Lào Cai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 
2026; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố Lào Cai, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố Lào Cai. 

1. UBND thành phố làm việc theo quy định của Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo 
của tập thể UBND, đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND, các Phó 

Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch 
và hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố. 

2. Chủ tịch UBND thành phố lãnh đạo, điều hành và quản lý toàn diện 
công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBND thành phố theo luật định; trực 

tiếp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ có tính chất quan trọng, các vấn đề mang 
tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác và các công việc cụ thể được 

quy định trong quyết định này. Chủ tịch UBND thành phố phân công các Phó 
Chủ tịch UBND thành phố, các Ủy viên UBND thành phố phụ trách, chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực (Trừ các công việc do Chủ tịch UBND thành 
phố trực tiếp chỉ đạo). Trực tiếp chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết 
các công việc đột xuất, khẩn cấp trong từng thời điểm. 
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3. Các Phó Chủ tịch UBND thành phố được sử dụng quyền hạn của Chủ 
tịch UBND thành phố để chỉ đạo, giải quyết các nhiệm vụ thuộc phạm vi được 

phân công. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Chủ tịch UBND thành 
phố về các quyết định liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Báo cáo 
Chủ tịch UBND thành phố các công việc đã giải quyết theo nhiệm vụ được phân 

công tại các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất khi cần. Thay mặt Chủ tịch 
UBND thành phố điều hành hoạt động chung của UBND thành phố khi được 

Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền. Khi giải quyết các công việc được phân 
công, nếu có nội dung liên quan đến lĩnh vực do Phó Chủ tịch khác phụ trách thì 

các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ động phối hợp để giải quyết; trường hợp 
còn có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch UBND thành phố được phân công trực 

tiếp phụ trách lĩnh vực đó báo cáo Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Khi 
cần thiết, Chủ tịch UBND thành phố tổ chức họp để thống nhất quyết định. 

4. Theo yêu cầu nhiệm vụ, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các 
Ủy viên UBND thành phố tổ chức các cuộc họp chung, đột xuất để thống nhất 

các nội dung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chung của UBND thành phố. Định kỳ 
hằng tháng họp Lãnh đạo UBND, Ủy viên UBND thành phố và tổ chức hội ý 

trao đổi theo yêu cầu nhiệm vụ. Phó Chủ tịch UBND thành phố không xử lý các 
công việc ngoài phạm vi phân công và những công việc không thuộc thẩm 
quyền (trừ khi được ủy quyền). Trường hợp xét thấy thật sự cần thiết do tính 

chất công việc thì Chủ tịch UBND thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo, giải quyết, 
hoặc giao cho 01 Phó Chủ tịch khác xử lý công việc, sau khi giải quyết công 

việc xong trao đổi lại tình hình và kết quả giải quyết cho Phó Chủ tịch UBND 
thành phố phụ trách lĩnh vực đó biết.  

5. Các Ủy viên UBND thành phố chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch 
UBND thành phố về nhiệm vụ được phân công; tham gia giải quyết công việc 

chung của UBND thành phố, chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND 
thành phố trước Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Trực tiếp chỉ 

đạo điều hành nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, báo cáo Phó Chủ tịch UBND 
thành phố trực tiếp phụ trách đối với các công việc thuộc lĩnh vực được phân 

công trước, trong và sau khi giải quyết công việc. Thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố thuộc chức năng, 
nhiệm vụ được phân công phụ trách khi được Chủ tịch UBND thành phố ủy 

quyền. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND 
thành phố phụ trách lĩnh vực phân công. 

Điều 2. Lãnh đạo UBND thành phố thảo luận tập thể và quyết định 
theo đa số với những vấn đề sau. 

1. Chương trình làm việc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán 
ngân sách, quyết toán ngân sách hàng năm của UBND thành phố. Kế hoạch huy 

động nhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương. 

2. Công tác quy hoạch, chủ trương đầu tư các dự án, các nội dung quan 

trọng phải báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, trình HĐND thành 
phố hoặc báo cáo và trình UBND tỉnh Lào Cai. 
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3. Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ Chủ tịch UBND, Phó Chủ 

tịch UBND và các Ủy viên UBND thành phố Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021: 

1. Nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố. 

* Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Đăng Khoa: 

- Chỉ đạo, quản lý toàn diện các hoạt động của UBND thành phố và trực 
tiếp phụ trách các lĩnh vực: Nội chính, Tài chính ngân sách; Quy hoạch; Kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và 
dài hạn; Quốc phòng, an ninh; An toàn giao thông; Tổ chức bộ máy và xây dựng 

chính quyền; Chính quyền điện tử; Thanh tra, Tư pháp; Giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo; Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Cải cách hành chính; Thi đua, 

khen thưởng, kỷ luật. Giải quyết các TTHC trên cổng dịch vụ công trực tuyến 
thuộc lĩnh vực phụ trách. 

- Tham gia đối thoại, tiếp công dân. Giữ mối quan hệ công tác giữa 
UBND thành phố với UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh, các Ban xây dựng 

Đảng, HĐND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Viện kiểm sát nhân 
dân, Tòa án nhân dân thành phố. Đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng và 
Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp chỉ đạo công tác Văn 
phòng HĐND&UBND thành phố. 

* Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trường Giang: 

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên, Môi 
trường, Khoáng sản, (Trừ công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

và dài hạn). Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án khoáng sản, 
khu, cụm công nghiệp. Thương mại, dịch vụ. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

Nông lâm nghiệp; Thủy lợi; Năng lượng; Nông thôn mới; Chương trình MTQG. 
Phòng cháy chữa cháy; Phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn. Khoa học và công nghệ. Quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian 
lận thương mại. Đối ngoại và biên giới.  

- Tham gia đối thoại, tiếp công dân. Trực tiếp giải quyết đơn thư kiến 
nghị, đề nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân, các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

thuộc lĩnh vực được phân công. Giải quyết các TTHC trên cổng dịch vụ công 
trực tuyến thuộc lĩnh vực phụ trách.. Đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng và 
Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực được phân công phụ trách Trực tiếp 

tham dự các cuộc họp, các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát do Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh và các cuộc họp, 

kiểm tra, giám sát do Thành ủy, HĐND, các Ban HĐND thành phố tổ chức liên 
quan đến lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các kết luận Thanh tra, 

kiểm toán, các bản án hành chính và lĩnh vực được phân công phụ trách. Thực 
hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch UBND thành phố phân công, ủy quyền. 

Phụ trách UBND xã Thống Nhất, xã Cam Đường. 
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* Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Đức Hòa: 

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực: Đô thị; Giao thông vận tải; 

Xây dựng cơ bản; Giải phóng mặt bằng, thu hồi, bồi thường và hỗ trợ tái định 
cư; (Trừ GPMB các dự án khoáng sản, khu, cụm công nghiệp). Giải quyết các 
TTHC trên cổng dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực phụ trách.. 

- Tham gia đối thoại, tiếp công dân. Trực tiếp giải quyết đơn thư kiến 
nghị, đề nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân, các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

thuộc lĩnh vực được phân công. Đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, Trưởng 
các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ 

tịch UBND thành phố phân công. Trực tiếp tham dự các cuộc họp, các cuộc 
thanh tra, kiểm tra, giám sát do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các 

sở ban ngành của tỉnh và các cuộc họp, kiểm tra, giám sát do Thành ủy, HĐND, 
các Ban HĐND thành phố tổ chức liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp 

chỉ đạo thực hiện các kết luận Thanh tra, kiểm toán, các bản án hành chính và 
lĩnh vực được phân công phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch 

UBND thành phố phân công, ủy quyền. Phụ trách UBND xã Vạn Hòa. 

* Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Vũ Quốc: 

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; Văn hóa, 
du lịch, thể thao, thông tin và truyền thông; Công nghệ thông tin; Chuyển đổi số; 
Chính sách người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội; Y tế, dân số kế hoạch 

hóa gia đình; Trẻ em, bình đẳng giới; Công tác dân tộc, tôn giáo; Tổ chức hội; 
Quản lý di tích lịch sử; Giáo dục quốc phòng an ninh; phổ biến giáp dục pháp 

luật; Giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm, Bảo hiểm và các vấn đề xã hội 
khác. Giải quyết các TTHC trên cổng dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực 

phụ trách. 

- Tham gia đối thoại, tiếp công dân. Trực tiếp giải quyết đơn thư kiến 

nghị, đề nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân, các ý kiến, kiến nghị của cử tri 
thuộc lĩnh vực được phân công. Đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng và 

Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực được phân công phụ trách thuộc khối 
Văn hóa xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch UBND thành phố 

phân công. Trực tiếp tham dự các cuộc họp, các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám 
sát do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh 
và các cuộc họp, kiểm tra, giám sát do Thành ủy, HĐND, các Ban HĐND thành 

phố tổ chức liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các kết 
luận Thanh tra, kiểm toán, các bản án hành chính và lĩnh vực được phân công 

phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch UBND thành phố phân 
công, ủy quyền. Phụ trách UBND phường Pom Hán. 

2. Nhiệm vụ của các Ủy viên UBND thành phố: 

* Trưởng Công an thành phố: Tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch 

UBND thành phố giải quyết những công việc liên quan đến lĩnh vực an ninh 
chính trị, trật tự ATXH. Phụ trách UBND phường Duyên Hải. 
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* Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố: Tham mưu UBND thành phố, 
Chủ tịch UBND thành phố giải quyết những công việc liên quan đến lĩnh vực 

quân sự quốc phòng. Phụ trách UBND phường Lào Cai. 

* Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố: 

- Phụ trách công tác Văn phòng, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực 

công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng (bao gồm cả 
chức năng QLNN về công tác Y tế, công tác Dân tộc). Tham mưu UBND thành 

phố, Chủ tịch UBND thành phố giải quyết những công việc liên quan đến công 
tác chỉ đạo, điều hành chung của UBND thành phố.  

- Thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố để truyền đạt nội dung chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường. Thực hiện 

các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố phân công. Phụ 
trách UBND phường Bắc Lệnh. 

* Trưởng phòng Nội vụ: Tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND 
thành phố giải quyết những công việc liên quan đến lĩnh vực Nội vụ. Phụ trách 

UBND xã Cam Đường, xã Vạn Hòa. 

* Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu UBND thành phố, 

Chủ tịch UBND thành phố giải quyết những công việc liên quan đến lĩnh vực 
Tài chính - Kế hoạch, Kiểm toán. Phụ trách UBND phường Xuân Tăng. 

* Trưởng phòng Kinh tế: Tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND 

thành phố giải quyết những công việc liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, nông 
nghiệp nông thôn. Phụ trách UBND xã Thống Nhất, xã Tả Phời.  

* Trưởng phòng TN&MT: Tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch 
UBND thành phố giải quyết những công việc liên quan đến công tá lĩnh vực c 

Tài nguyên & Môi trường. Phụ trách UBND phường Bình Minh. 

* Trưởng phòng Quản lý đô thị: Tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch 

UBND thành phố giải quyết những công việc liên quan đến lĩnh vực Đô thị. Phụ 
trách UBND phường Kim Tân. 

* Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo: Tham mưu UBND thành phố, 
Chủ tịch UBND thành phố giải quyết những công việc liên quan đến lĩnh vực 

Giáo dục & Đào tạo. Phụ trách UBND xã Đồng Tuyển. 

* Trưởng phòng VHTT: Tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND 
thành phố giải quyết những công việc liên quan đến lĩnh vực Văn hóa thông tin - 

Thể thao du lịch. Phụ trách UBND phường Cốc Lếu. 

* Trưởng phòng Tư pháp: Tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch 

UBND thành phố giải quyết những công việc liên quan đến lĩnh vực Tư pháp; 
tham mưu cho UBND thành phố tham gia tố tụng các bản án, vụ án hành chính, 

dân sự. Phụ trách UBND phường Bắc Cường, xã Hợp Thành. 

* Chánh Thanh tra: Tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND 

thành phố giải quyết những công việc liên quan đến lĩnh vực Thanh tra, tiếp 
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công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu 
cực. Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các kết luận 

Thanh tra, kết luận giải quyết tố cáo. Phụ trách UBND phường Nam Cường. 

* Trưởng phòng Lao động - TBXH: Tham mưu UBND thành phố, Chủ 
tịch UBND thành phố giải quyết những công việc liên quan đến lĩnh vực Lao 

động - TBXH. Phụ trách UBND xã Cốc San. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1832/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Lào Cai. 

Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; các Ủy viên UBND 

thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường căn 
cứ Quyết định thi hành.  

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề cần điều chỉnh, các 
Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND thành phố báo cáo Chủ tịch UBND thành 

phố để xem xét quyết định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Thường trực Thành ủy; HĐND tp;  
- Các Lãnh đạo UBND, Ủy viên UBND tp; 
- Các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; 
- MTTQ và các Đoàn thể tp; 
- Các phòng,chuyên môn tp; 
- Các đơn vị sự nghiệp, cộng quản; 
- ĐU, HĐND, UBND các xã, phường; 
- Lãnh đạo VP, các CVTH; 
- Như Điều 4 t/h; 
- Lưu: VT.(Kiên). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

Hoàng Đăng Khoa 
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