
THÔNG TIN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN VỤ BẢN 

THÀNH VIÊN UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021-2026 

 

1.1. Đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Năm sinh: 12/1964 

Giới tính: Nam 

Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, chức danh: Phó Bí thư Huyện ủy huyện Vụ Bản, 

Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản 

Nơi công tác: UBND huyện Vụ Bản 

Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ  

+ QLNN: Chuyên viên chính 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp 

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

* Phân công nhiệm vụ: 

a) Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của UBND huyện 

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 và pháp luật có liên quan. 

 b) Phụ trách các lĩnh vực: Nội chính; Nội vụ; chương trình tổng thể cải cách 

hành chính; quốc phòng, an ninh; quy hoạch, kế hoạch; điều hành ngân sách; ký 

thông báo, quyết định chủ trương đầu tư dự án, điều chỉnh dự án. 

         c) Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện, Chủ tịch Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự huyện; Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn huyện; Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; Trưởng ban an toàn giao 

thông huyện; Trưởng ban Vệ sinh An toàn thực phẩm huyện. 

 d) Phụ trách các cơ quan: Ban CHQS huyện, Công an huyện, Phòng Tư pháp, 

Phòng Tài chính - KH, Thanh tra huyện, Ban Tổ chức - Nội vụ, Văn phòng Huyện ủy 

- HĐND - UBND huyện; 

e) Giữ mối quan hệ thường xuyên với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các 

cơ quan của Tỉnh; Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; Viện kiểm sát nhân dân 

huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục thi hành án Dân sự huyện.  

 f) Phụ trách công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo chung của huyện.  



1.2. Đồng chí Phạm Ngọc Chi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện 

  

Ngày, tháng, năm sinh: 12/1965 

Giới tính: Nam 

Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện 

Nơi công tác: UBND huyện Vụ Bản 

Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Sau Đại học 

+ QLNN: Chuyên viên  

+ Lý luận chính trị: Cao cấp 

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh 

* Phân công nhiệm vụ: 

a) Thực hiện các công việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện do 

Chủ tịch UBND huyện phân công. 

b) Phụ trách công tác kinh tế, bao gồm các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Tài nguyên & môi trường; Công nghiệp và TTCN, Giao thông, Xây dựng, 

Khoa học và Công nghệ. Doanh nghiệp, Thương mại, Dịch vụ, Ngân hàng, điện lực, 

bưu chính viễn thông, thống kê… 

c) Thực hiện việc phát ngôn, trả lời phỏng vấn và cung cấp thông tin cho cơ 

quan đài, báo khi Chủ tịch UBND huyện ủy quyền. 

d) Phụ trách các cơ quan: Phòng NN&PTNT, Phòng Tài nguyên & MT, Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; 

đ) Phụ trách các xã: Thị trấn Gôi, Liên Minh; 

e) Làm Chủ tịch Hội đồng khoa học & công nghệ huyện, Trưởng ban đại diện 

Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; 

f) Giải quyết các bước tiếp theo về trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản theo quy 

định, sau khi có quyết định chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt thuộc lĩnh vực 

phụ trách. 

g) Giữ mối liên hệ với các cơ quan của Tỉnh thuộc khối được giao phụ trách 

đóng trên địa bàn huyện: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Chi cục thống 

kê khu vực Vụ Bản - Mỹ Lộc, Chi cục thuế khu vực Ý Yên - Vụ Bản, Kho Bạc nhà 

nước huyện, Đội QLTT số 2, Hạt quản lý đê, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng 



Chính sách xã hội, Điện lực Vụ Bản, Trung tâm viễn thông Vụ Bản, Bưu điện Vụ 

Bản, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Vụ Bản và các doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện;  

h) Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ 

trách; 

i) Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện. 

1.3. Đồng chí Đỗ Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện 

  

Ngày, tháng, năm sinh: 01/1964 

Giới tính: Nam 

Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Nơi công tác: UBND huyện Vụ Bản 

Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Sau Đại học 

+ QLNN: Chuyên viên chính 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp 

+ Ngoại ngữ: Anh Văn 

* Phân công nhiệm vụ: 

a) Phụ trách công tác văn hóa - xã hội, bao gồm các lĩnh vực: Văn hoá -

Thông tin - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chính sách xã 

hội, Người có công, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Dân số - KHHGĐTE, tín ngưỡng, tôn 

giáo, công tác Thanh niên, các vấn đề xã hội khác, giải quyết việc làm, cứu trợ xã 

hội và các hội…  

b) Phụ trách các cơ quan: Phòng Văn hoá và Thông tin, phòng Giáo dục và 

Đào tạo, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, phòng Y tế, Trung tâm GDNN - 

GDTX huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

c) Thực hiện việc phát ngôn, trả lời phòng vấn và cung cấp thông tin cho cơ 

quan đài, báo khi Chủ tịch UBND huyện ủy quyền. 

d) Phụ trách các xã: Liên Bảo, Vĩnh Hào; 

đ) Là Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP - AN huyện, Chủ tịch Hội đồng phổ biến 

giáo dục pháp luật huyện; Trưởng ban chỉ đạo 138 phòng chống tội phạm, ma túy, các tệ 

nạn xã hội, Trưởng ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ; 



e) Giải quyết các bước tiếp theo về trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản theo quy 

định, sau khi có quyết định chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt thuộc lĩnh vực 

phụ trách. 

f) Giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

huyện; với các cơ quan của Tỉnh thuộc khối được giao phụ trách đóng trên địa bàn huyện: 

Trung tâm Y tế huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, các trường THPT trên địa bàn, các hội theo 

quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ; 

g) Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ 

trách; 

1.4. Đồng chí Phạm Quốc Hưng - Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ  

  

  

  

  

  

  

  

Ngày, tháng, năm sinh: 1965 

Giới tính: Nam 

Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Trưởng Ban Tổ chức- Nội vụ  

Nơi công tác: HU-UBND huyện Vụ Bản 

Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ 

+ QLNN: Chuyên viên chính 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp. 

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

* Phân công nhiệm vụ: 

- Phụ trách lĩnh vực Nội vụ; 

- Theo dõi hoạt động chính quyền các xã:: Trung Thành, Quang Trung. 

 

1.5. Đồng chí Phan Văn Lý - Trưởng Công an huyện 

 

Ngày, tháng, năm sinh: 1976 

Giới tính: Nam 

Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 



Thượng tá, Trưởng công an huyện 

Nơi công tác: Công an huyện Vụ Bản 

Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học CSND 

+ QLNN: 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp 

+ Ngoại ngữ: Anh 

*) Phân công nhiệm vụ: 

- Phụ trách lĩnh vực ANCT, TTATXH;  

- Phụ trách các xã: Đại Thắng, Kim Thái. 

1.6. Đồng chí Vũ Trung Kiên – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện 

 

Ngày, tháng, năm sinh: 11/1973 

Giới tính: Nam 

Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Thượng tá, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện 

Nơi công tác: Ban chỉ huy Quân sự huyện  

Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Quân sự 

+ QLNN: 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp 

+ Ngoại ngữ: 

*) Phân công nhiệm vụ:  

- Phụ trách lĩnh vực Quân sự; 

- Theo dõi hoạt động chính quyền các xã: Tân Thành, Tam Thanh. 

1.7. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chánh Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện 



  Ngày, tháng, năm sinh: 1980 

Giới tính: Nam 

Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện, Chánh Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện 

Nơi công tác: HU  Vụ Bản 

Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ 

+ QLNN: Chuyên viên chính 

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp 

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

* Phân công nhiệm vụ: 

Phụ trách Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; 

1.8. Đồng chí Trần Đắc Sùng – Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ngày, tháng, năm sinh: 1981 

Giới tính: Nam 

Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, chức danh: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

Nơi công tác: UBND huyện Vụ Bản 

Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học 

+ QLNN: Chuyên viên  

+ Lý luận chính trị: Cao cấp 

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

* Phân công nhiệm vụ: 

- Phụ trách công tác Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. 



1.9. Đồng chí Trần Trung Hiếu - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố 

  Ngày, tháng, năm sinh: 1977 

Giới tính: Nam 

Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo  

Nơi công tác: UBND huyện Vụ Bản 

Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ  

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp 

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh  

* Phân công nhiệm vụ: 

- Phụ trách công tác Giáo dục và đào tạo. 

- Theo dõi hoạt động chính quyền các xã: Hợp Hưng 

1.10. Đồng chí Đào Anh Sơn – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Y tế  

  Ngày, tháng, năm sinh: 1971 

Giới tính: Nam 

Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, chức danh: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng 

Y tế 

Nơi công tác: UBND huyện Vụ Bản 

Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Bác sỹ y khoa 

+ Lý luận chính trị: Đang học Cao cấp 

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

* Phân công nhiệm vụ: 



- Phụ trách công tác Y tế. 

. 

1.11. Đồng chí Phạm Trí Dũng - Chánh thanh tra huyện 

  Ngày, tháng, năm sinh: 7/1976 

Giới tính: Nam 

Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện, Chánh Thanh tra huyện 

Nơi công tác: UBND huyện Vụ Bản 

Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ 

+ Quản lý nhà nước: Thanh tra viên chính. 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp 

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

* Phân công nhiệm vụ: 

- Phụ trách công tác thanh tra, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Theo dõi hoạt động chính quyền các xã: Hiển Khánh 

1.12. Đồng chí Trần Thị Ngân - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội 

  Ngày, tháng, năm sinh: 8/1987 

Giới tính: Nữ 

Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Nơi công tác: UBND huyện Vụ Bản 

Trình độ hiện nay: 



+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ  

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp 

+ Ngoại ngữ: Anh văn 

* Phân công nhiệm vụ: 

- Phụ trách công tác Lao động, thương binh và Xã hội. 

- Theo dõi hoạt động chính quyền các xã: Minh Thuận 

1.13. Đồng chí Hoàng Văn Xứng - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng 

  Ngày, tháng, năm sinh: 4/1971 

Giới tính: Nam 

Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Nơi công tác: UBND huyện Vụ Bản 

Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ  

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên  

+ Lý luận chính trị: Cao cấp 

+ Ngoại ngữ: Anh văn 

* Phân công nhiệm vụ: 

- Phụ trách lĩnh vực: Công nghiệp - TTCN, Quy hoạch, Giao thông, Xây dựng, 

Khoa học và Công nghệ, Doanh nghiệp, Thương mại, Dịch vụ, điện lực. 

- Theo dõi hoạt động chính quyền các xã: Cộng Hòa 

1.14. Đồng chí Bùi Công Sáng - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện 

  Ngày, tháng, năm sinh: 20/04/1976 

Giới tính: Nam 

Dân tộc: Kinh 



Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vụ Bản 

 Nơi công tác: UBND huyện Vụ Bản 

Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học  

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên  

+ Lý luận chính trị: Cao cấp 

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

* Phân công nhiệm vụ: 

- Phụ trách công tác Văn hoá - Thông tin, truyền thông, Thể thao và Du lịch. 

- Theo dõi hoạt động chính quyền các xã: Tân Khánh 

 

1.15. Đồng chí Nguyễn Minh Thuận – Q.Trưởng phòng Tài nguyên và MT 

  Ngày, tháng, năm sinh: 1975 

Giới tính: Nam 

Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, chức danh: Trưởng phòng Tài nguyên và MT 

Nơi công tác: UBND huyện Vụ Bản 

Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ  

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên  

+ Lý luận chính trị: Cao cấp 

+ Ngoại ngữ:Anh văn 

* Phân công nhiệm vụ: 

- Phụ trách lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; 

- Theo dõi hoạt động chính quyền các xã: Minh Tân  



 

1.16. Đồng chí Trần Đình Vang –Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT 

 

  Ngày, tháng, năm sinh: 1979 

Giới tính: Nam 

Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT  

Nơi công tác: UBND huyện Vụ Bản 

Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ  

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên  

+ Lý luận chính trị: Cao cấp 

+ Ngoại ngữ:Anh văn 

* Phân công nhiệm vụ: 

- Phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp, phát triển nông thôn và Xây dựng NTM; 

- Theo dõi hoạt động chính quyền các xã: Thành Lợi  

 

1.17. Đồng chí Nguyễn Thị Dung –Trưởng phòng Tư pháp 

 

  Ngày, tháng, năm sinh: 12/1981 

Giới tính: Nữ 

Dân tộc: Kinh 

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện - Trưởng phòng Tư pháp  

Nơi công tác: UBND huyện Vụ Bản 



Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ  

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên  

+ Lý luận chính trị: Cao cấp 

+ Ngoại ngữ:Anh văn 

* Phân công nhiệm vụ: 

- Phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp, phát triển nông thôn và Xây dựng NTM; 

- Theo dõi hoạt động chính quyền các xã: Thành Lợi  

 

 


