
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN Ý YÊN 

 

Số:        /TB-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ý Yên, ngày 30 tháng 6 năm 2022 
   

THÔNG BÁO 

V/v phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và  

Ủy viên UBND huyện Ý Yên nhiệm kỳ 2021-2026 

 

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 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 6815/2021/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 8 năm 2021 

của UBND huyện Ý Yên về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện             

Ý Yên nhiệm kỳ 2021-2026;  

UBND huyện thống nhất phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó chủ 

tịch và Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:  

I. Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện: 

1. Ông Nguyễn Tuấn Song - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện:  

 - Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của UBND 

huyện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản 

pháp luật có liên quan. 

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Nội chính; nội vụ; tôn giáo; thanh tra, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; Chương trình cải cách 

hành chính; quốc phòng, an ninh; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội; xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; Công tác xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; công tác giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền của UBND 

huyện; Chủ tài khoản điều hành ngân sách huyện; Quyết định chủ trương đầu tư 

xây dựng cơ bản;  

- Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng nghĩa 

vụ Quân sự huyện; Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện; 

Trưởng Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng của huyện; Trưởng Ban chỉ 

đạo xây dựng Nông thôn mới huyện; Trưởng Ban an toàn giao thông của huyện; 

Trưởng Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm huyện. 

- Là người phát ngôn của UBND huyện. 

- Giữ mối quan hệ với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, 

đoàn thể của tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Huyện uỷ, HĐND 

huyện; Viện kiểm sát nhân dân; Toà án nhân dân huyện. 



2 

 

 

- Phụ trách các cơ quan khối Nội chính: Phòng Nội vụ; Thanh Tra; Phòng 

Tư pháp; Công an huyện; Ban chỉ huy quân sự huyện; Toà án nhân dân huyện; 

Viện kiểm sát nhân dân huyện; Chi cục Thi hành án dân sự huyện.  

 2. Ông Nguyễn Đức Du - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND huyện:  

- Phụ trách các lĩnh vực: Văn hoá; thông tin, tuyên truyền; Giáo dục và 

Đào tạo; Y tế; thể dục, thể thao, Lao động - Thương binh và  Xã hội; Công tác 

Tôn giáo; Công tác dân số, gia đình và trẻ em; Chương trình vì sự tiến bộ của 

phụ nữ và các lĩnh vực xã hội khác; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lâm 

nghiệp; Thuỷ sản; Thuỷ lợi; Đê điều; Xây dựng nông thôn mới. 

- Giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có 

liên quan của tỉnh; với MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội 

quần chúng của huyện. 

- Làm Trưởng Ban quản lý một số dự án có tính chất cấp bách, đặc thù 

thuộc lĩnh vực phụ trách; Chủ tịch Hội đồng khoa học huyện; Chủ tịch Hội đồng 

giáo dục QP-AN; Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện; Trưởng Ban vì sự tiến bộ của 

phụ nữ; Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện. 

- Giúp Chủ tịch UBND huyện điều hành hoạt động của UBND huyện và 

giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch UBND 

huyện khi Chủ tịch đi vắng. 

- Phụ trách các cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng HĐND 

và UBND huyện; Phòng Y tế; Phòng Văn hoá - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao; Trung tâm Y tế; các Trường THPT; Trung tâm GDNN-

GDTX; Phòng LĐ-TB và XH; Bảo hiểm xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội; 

Công ty cổ phần Dược; Bưu điện; VNPT huyện; Trung tâm Viễn thông; Các Hội 

trên lĩnh vực phụ trách: Hội Chữ Thập đỏ; Hội Cựu Thanh niên xung phong; 

Hội Cựu Giáo chức; Hội Khuyến học; Hội nạn nhân CĐDC/Đioxin; Ban đại 

diện Hội Người cao tuổi; Hội người Khuyết tật; Hội Người mù; Hội Đông y; 

Phòng Nông nghiệp & PTNT; Chi cục Thống kê; Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp; Công ty TNHH một thành viên KTCTTL huyện; Hạt quản lý Đê; Trung 

tâm dịch vụ kỹ thuật giống cây trồng vật nuôi; Công ty cổ phần vật tư nông 

nghiệp; Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Ý Yên; Chi nhánh 

Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Nam Ý Yên; Hội Sinh vật cảnh huyện. 

- Phụ trách các xã: Yên Nhân, Yên Cường, Yên Lộc; Yên Phúc. 

3. Ông Trần Bình Định - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

Phó Chủ tịch UBND huyện.   

- Phụ trách các lĩnh vực:  Tài chính, Kế hoạch; sản xuất công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp; giao thông vận tải; xây dựng cơ bản; thương mại; khoa học và 

công nghệ; Chủ tịch Hội đồng GPMB huyện; Trưởng Ban quản lý một số dự án 

có tính chất cấp bách, đặc thù thuộc lĩnh vực phụ trách; Tài nguyên và Môi 
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trường (trừ Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác giao 

đất, cho thuê đất). 

- Giữ mối liên hệ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan của tỉnh; 

- Phụ trách các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Kho bạc Nhà nước; Chi cục Thuế khu vực Ý Yên - Vụ Bản; Điện lực; Xí 

nghiệp sản xuất kinh doanh nước sạch; Đội quản lý thị trường số 2; Công ty cổ 

phần Thương mại; Công ty cổ phần cơ khí nông nghiệp; Công ty cổ phần cơ khí 

đúc 27-7; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Hội Doanh nhân huyện; 

Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. 

- Phụ trách các xã: Yên Quang, Yên Bằng, Yên Tiến, Yên Hưng. 

II. Phân công công tác các đồng chí Uỷ viên UBND huyện:  

1. Ông Ngô Minh Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng 

Công an huyện.  

- Phụ trách công tác Công an. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành 

theo quy định. 

 - Phụ trách các xã: Yên Thắng, Yên Đồng, Yên Trị. 

2. Ông Phạm Quang Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ 

huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện. 

 - Phụ trách công tác Quân sự. 

 - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

theo quy định. 

- Phụ trách các xã: Yên Bình, Yên Minh, Yên Tân, Yên Lợi. 

3. Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

- Phụ trách công tác Tài chính, Kế hoạch. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

theo quy định. 

- Phụ trách các xã: Yên Thọ, Yên Nghĩa. 

4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- Phụ trách công tác Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

theo quy định. 

- Phụ trách: xã Yên Lương. 

5. Ông Phạm Mạnh Tuân - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Phụ trách công tác Giáo dục và Đào tạo. 
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- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

theo quy định. 

- Phụ trách: xã Yên Khang. 

6. Ông Bùi Đức Hạnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

Trưởng phòng Y tế. 

- Phụ trách công tác Y tế. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

theo quy định. 

- Phụ trách các xã: Yên Mỹ, Yên Dương. 

7. Ông Vũ Văn Vui - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường. 

- Phụ trách công tác Tài nguyên và Môi trường. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

theo quy định. 

- Phụ trách xã Yên Ninh, Yên Hồng. 

8. Ông Nguyễn Văn Đức - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, 

Chánh Thanh tra huyện. 

 - Phụ trách công tác Thanh tra. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

theo quy định. 

- Phụ trách xã Yên Thành. 

9. Ông Nguyễn Hữu Hợp - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin. 

 - Phụ trách công tác Văn hoá và Thông tin. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

theo quy định. 

 - Phụ trách các xã: Yên Phương, Yên Phú. 

10. Ông Vũ Hoàng Hiệp - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ. 

- Phụ trách công tác Nội vụ. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

theo quy định. 

- Phụ trách: Thị trấn Lâm. 

11. Ông Trịnh Văn Mậu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện 

 - Phụ trách công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

theo quy định. 

 - Phụ trách: xã Yên Khánh. 
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12. Ông Ngô Quang Hưng - Trưởng phòng Tư pháp. 

- Phụ trách công tác Tư pháp. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

theo quy định. 

- Phụ trách xã Yên Trung. 

13. Ông Nguyễn Chí Linh - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Phụ trách công tác Kinh tế và Hạ tầng. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

theo quy định. 

- Phụ trách: xã Yên Phong.  

  14. Ông Hoàng Xuân Đạo - Trưởng phòng Lao động, Thương binh 

và Xã hội. 

 - Phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

theo quy định. 

 - Phụ trách: xã Yên Chính. 

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 và thay thế Thông báo số 

18/TB-UBND ngày 11/01/2022 của UBND huyện. 

Các thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan căn cứ Thông báo này để tổ chức thực hiện./. 
 

   Nơi nhận :                                                            
 - UBND tỉnh (để báo cáo);             

 - TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (báo cáo); 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Uỷ viên UBND huyện;      

 - UBND các xã, thị trấn; 

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

 - Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Tuấn Song 
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