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

và Uỷ viên UBND tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 
––––––––––––– 

 

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

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-TTg ngày 05/7/2016 và Quyết định số 

1331/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu 

Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết số      

02/NQ-HĐND và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 16/6/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa 

XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 

2016 - 2021; 

UBND tỉnh thống nhất phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ủy 

viên UBND  tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau: 

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH: 

1. Ông Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh: 

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

theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. 

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, điều chỉnh dự án; ký thông báo chủ trương 

về địa điểm, diện tích đất cho các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư. 

c) Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh; Chủ tịch Hội đồng 

Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu 

nạn của tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu; Trưởng ban an toàn giao thông của tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo cải 

cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Nam Định. 

d) Phụ trách Thành phố Nam Định. 

e) Phụ trách các cơ quan: 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thống kê. 

f) Giữ mối quan hệ thường xuyên với: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 

các cơ quan Trung ương; Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh; Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh. 

2. Ông Nguyễn Phùng Hoan - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh: 

a) Phụ trách các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và 

Môi trường; Tư pháp, Thi hành án dân sự; bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; Công 

Thương, Kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư; Giao thông vận tải, Xây dựng; sắp xếp, đổi 

mới, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; Nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI) 

b) Làm Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.  

c) Phụ trách chung công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh và lĩnh 

vực phụ trách. 

d) Là người phát ngôn của UBND tỉnh. 

e) Phụ trách chung công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh và lĩnh vực phụ trách.  

f) Công tác giải phóng mặt bằng thuộc lĩnh vực phụ trách. Giải quyết các 

bước tiếp theo về trình tự thủ tục xây dựng cơ bản, quyết toán các dự án, công 

trình sau khi có thông báo, quyết định chủ trương mà Chủ tịch UBND tỉnh ký 

thuộc lĩnh vực phụ trách (bao gồm cả các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện thuộc lĩnh vực phụ trách).  

Chỉ đạo, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng theo lĩnh vực phụ trách đối 

với các công trình do UBND tỉnh và Trung ương quyết định chủ trương đầu tư; 

Chỉ đạo, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng theo huyện phụ trách đối với 

các công trình khác trên địa bàn huyện và thành phố Nam Định 

g) Phụ trách các huyện: Nam Trực, Giao Thủy, Ý Yên, Nghĩa Hưng, Hải Hậu. 

h) Phụ trách các cơ quan: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Tư pháp; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Liên minh HTX tỉnh. 

i) Phụ trách chung, chỉ đạo trực tiếp Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ 

doanh nghiệp tỉnh Nam Định. 
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j) Giữ mối quan hệ với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn được 

giao phụ trách gồm: Công ty Quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi Bắc Nam 

Hà; Trạm Khí tượng thuỷ văn; Công ty Muối Nam Định; Công ty Điện lực Nam 

Định. 

k) Các công việc khác theo sự phân công, uỷ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Ông Trần Lê Đoài - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh: 

a) Phụ trách các lĩnh vực: Tài chính; Ngân hàng; Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội; công tác Dân 

số, công tác Tôn giáo; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Thông tin và truyền 

thông; báo chí, phát thanh và truyền hình; khoa học và công nghệ; công tác thanh niên; 

Chính phủ điện tử, trang thông tin điện tử của tỉnh, cải cách hành chính, chương trình vì 

sự tiến bộ Phụ nữ; công tác Ngoại vụ (trừ lĩnh vực kinh tế đối ngoại) và các lĩnh vực 

xã hội khác. 

b) Làm Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách; Chủ tịch Hội 

đồng khoa học của tỉnh; Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách 

xã hội 

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác giải phóng mặt bằng thuộc lĩnh vực 

phụ trách. Giải quyết các bước tiếp theo về trình tự thủ tục xây dựng cơ bản, quyết 

toán các dự án, công trình sau khi có thông báo, quyết định chủ trương mà Chủ 

tịch UBND tỉnh ký thuộc lĩnh vực phụ trách (bao gồm cả các dự án do Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện thuộc 

lĩnh vực phụ trách).  

Chỉ đạo, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng theo lĩnh vực phụ trách đối 

với các công trình do UBND tỉnh và Trung ương quyết định chủ trương đầu tư; 

Chỉ đạo, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng theo huyện phụ trách đối với 

các công trình khác trên địa bàn huyện. 

d) Phụ trách các huyện: Xuân Trường, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Trực Ninh. 

e) Phụ trách các cơ quan: 

- Sở Tài chính; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Sở Y tế; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

f) Phụ trách chung, chỉ đạo trực tiếp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định. 

g) Giữ mối quan hệ với các Cơ quan Trung ương thuộc khối được giao phụ 

trách; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định, các Ngân hàng thương mại 
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và các tổ chức tín dụng trên địa bàn, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế tỉnh, Chi nhánh 

Ngân hàng phát triển khu vực Nam Định – Hà Nam, Cục dự trữ Quốc gia Hà Nam 

Ninh; Chi cục Hải quan Nam Định; giữ mối quan hệ giữa UBND tỉnh với Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; Bảo hiểm xã 

hội tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, các Hội theo quy định tại Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Phát thanh truyền hình, Bưu chính, Viễn thông, các 

Cơ quan báo chí thường trú tại Nam Định. 

h) Các công việc khác theo sự phân công, uỷ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh. 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC UỶ VIÊN UBND TỈNH: 

1. Ông Lương Văn Kiểm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phụ trách công tác Quân sự.  

2. Ông Phạm Văn Long - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc 

Công an tỉnh: Phụ trách công tác Công an. 

3. Ông Trần Anh Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phụ trách công tác kế hoạch và đầu tư. 

4. Ông Phạm Thành Trung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Giám đốc Sở Tài chính: Phụ trách công tác Tài chính. 

5. Ông Triệu Đức Hạnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám 

đốc Sở Nội vụ: Phụ trách công tác Nội vụ. 

6. Ông Trần Kha - Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Phụ trách công tác 

Văn phòng UBND tỉnh. 

7. Ông Mai Thanh Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Phụ trách công tác khoa học và công nghệ. 

8. Ông Hoàng Đức Trọng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phụ trách công tác Lao động 

– Thương binh và Xã hội. 

9. Ông Cao Xuân Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Phụ trách công tác giáo dục và đào tạo. 

10. Ông Phạm Văn Sơn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường: Phụ trách công tác Tài nguyên và môi trường. 

11. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch: Phụ trách công tác Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

12. Bà Hà Lan Anh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc 

Sở Công Thương: Phụ trách công tác Công Thương 

13. Ông Vũ Minh Lượng - Chánh Thanh tra tỉnh: Phụ trách công tác 

Thanh tra, tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng. 

14. Ông Vũ Văn Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở 

Xây dựng; Phụ trách công tác Xây dựng 

15. Ông Trần Văn Công - Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Phụ trách 

công tác giao thông vận tải. 
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16. Ông Vũ Trọng Quế - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Phụ trách công tác Thông tin, truyền thông 

17. Ông Cù Đức Thuận - Giám đốc Sở Tư pháp: Phụ trách công tác Tư pháp 

18. Ông Nguyễn Doãn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT: Phụ trách 

công tác Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC UỶ 

VIÊN UBND TỈNH: 

Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

và Ủy viên UBND tỉnh thực hiện nghiêm “Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021”. Đồng thời, để tiếp tục thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh thống nhất một số qui định:  

1. Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo giải 

quyết các vụ việc phát sinh ở các đơn vị thuộc khối được phân công phụ trách và 

các vụ việc theo nhiệm vụ được phân công. Đối với những vụ việc phức tạp, 

vướng mắc khó giải quyết thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến để thống 

nhất chỉ đạo hoặc đưa ra UBND tỉnh họp bàn thống nhất chỉ đạo giải quyết. 

2. Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động chỉ đạo các 

đơn vị trong khối được phân công phụ trách: 

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ có liên quan để phục vụ cho công tác giám 

sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp thu 

các ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và kết luận của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh qua mỗi kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo đôn đốc 

việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Đại biểu HĐND tỉnh. 

- Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ có liên quan phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán và chỉ đạo thực hiện các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán theo quy định.  

3. Các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

- Được phân công phụ trách các ngành chủ động trong việc thực hiện nhiệm 

vụ theo sự phân công; đặc biệt chú ý trong việc xử lý thông tin báo chí và dư luận 

xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý 

ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác phòng, chống bão, lụt; thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ quan và ở cơ sở theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về công tác được phân công; cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể 

về hoạt động của UBND tỉnh trước HĐND tỉnh và trước cấp trên. 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế các Thông báo 

của UBND tỉnh: Thông báo số 138/TB-UBND ngày 18/7/2016, Thông báo số 

231/TB-UBND ngày 21/12/2016, Thông báo số 67/TB-UBND ngày 05/5/2017, 

Thông báo số 119/TB-UBND ngày 28/7/2017, Thông báo số 67/TB-UBND ngày 

16/4/2018, Thông báo số 141/TB-UBND ngày 10/8/2018, thông báo số 114/TB-

UBND ngày 02/8/2019. 
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Các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chủ tịch HĐND, UBND 

các huyện, thành phố Nam Định; Thủ trưởng các đơn vị thuộc UBND tỉnh và các cơ 

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

Nơi nhận                                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

      Phạm Đình Nghị 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 
Để báo cáo 

- Các Thành viên UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ, các Ban của Tỉnh uỷ;  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, VP HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh và đoàn thể của tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh;  

- Các VP, Trung tâm thuộc VP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh; Website VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8.                                                                       
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