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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND  

huyện Bạch Thông, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

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

Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch UBND huyện phụ trách các lĩnh vực, các cơ quan trực thuộc, UBND 

các xã, thị trấn như sau: 

1. Ông Đinh Quang Hưng - Chủ tịch UBND huyện 

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện về điều hành thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn và hoạt động của UBND theo Điều 28 Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2015. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 

Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và giải quyết công 

việc thuộc phạm vi trách nhiệm tại Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2015. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng, quân sự địa phương 

trên địa bàn; đầu tư XDCB; công tác tư pháp, thanh tra, tổ chức cán bộ, tôn 

giáo, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, phòng chống tham nhũng, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; an toàn giao thông; điều hành ngân 

sách; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; nông - lâm 

nghiệp; giao thông công nghiệp, thương mại dịch vụ, quản lý thị trường, doanh 

nghiệp, hợp tác xã, khoa học công nghệ; đất đai, tài nguyên, môi trường; các 

chương trình dự án thuộc lĩnh vực kinh tế; Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải 

phóng mặt bằng và một số công tác khác; là người phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của UBND huyện. Thực hiện quan hệ phối hợp với 

Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ huyện. 

- Phụ trách các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - KH, Nông nghiệp và 

PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và môi trường, Thanh tra, Ban quản lý dự 

án đầu tư xây dựng. 

- Phụ trách các xã: Tân Tú, Quân Hà, Cẩm Giàng, Quang Thuận, Dương 

Phong, Đôn Phong, và TT Phủ Thông. 



2. Ông Nguyễn Duy Luân - Phó Chủ tịch UBND huyện 

- Phụ trách các lĩnh vực về văn hóa - xã hội, giải quyết công việc thuộc 

phạm vi trách nhiệm tại Điều 122 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015. Giúp Chủ tịch UBND chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Văn hóa - thông tin, 

tuyên truyền, y tế, giáo dục - ĐT, lao động - TB&XH, chính sách dân tộc, công 

tác thanh niên, giáo dục quốc phòng, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện 

công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội xã hội, Hội xã hội nghề 

nghiệp; theo dõi chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo; thực hiện 

một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công khi phát sinh. Ký 

thay Chủ tịch UBND các lĩnh vực được phân công và một số nhiệm vụ cụ thể 

khi được ủy quyền. 

- Phụ trách các phòng: Giáo dục & Đào tạo, Lao động - TB&XH, Văn hóa 

- Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm Văn hóa thể thao & truyền 

thông; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. 

- Phụ trách các xã: Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn, Vi Hương, Lục Bình, 

Nguyên Phúc, Mỹ Thanh. 

Trên đây là nội dung phân công nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực công việc 

và phụ trách các đơn vị, phòng, ban, UBND các xã, thị trấn. UBND huyện thông 

báo các cơ quan đơn vị biết để tiện liên hệ, phối hợp công tác./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 
- Các cơ quan, đơn vị không có TD office; 
Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh Bắc Kạn; 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQ huyện; 
 - Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP HĐND&UBND; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, TH. 
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