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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /TB-UBND Yên Mô, ngày           tháng         năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí  

lãnh đạo UBND huyện Yên Mô 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 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình 

phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-

2026; Quyết định số 551/QĐ-UBND, Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê chuẩn kết quả chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Quyết định 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND huyện ban 

hành Quy chế làm việc của UBND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2021-2026;  

UBND huyện thông báo phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Chủ tịch, Phó 

chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, như sau: 

 1. Đồng chí Đặng Thái Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện: 

- Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND huyện;  

- Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ: Công tác nội chính; công tác tổ chức bộ máy 

và cán bộ theo phân cấp quản lý; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tài 

chính- ngân sách; công tác quy hoạch, kế hoạch; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, 

tố cáo. 

 - Trực tiếp chỉ đạo các công tác trọng tâm, những việc đột xuất (thiên tai, dịch 

bệnh, một số chiến dịch lớn...). 

- Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện trong quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân 

dân huyện với các Sở, ban, ngành, các cơ quan của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, 

Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.  

 - Triệu tập, chủ trì các phiên họp Ủy ban nhân dân huyện, các hội nghị của Ủy 

ban nhân dân huyện (trường hợp cần thiết ủy quyền cho đồng chí Phó Chủ tịch). 

- Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện ký các văn bản do Ủy ban nhân dân huyện 

ban hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện và ký các 

văn bản theo thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

- Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng một số Ban chỉ đạo theo quy định và theo sự 

phân công của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện. 
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- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính- Kế hoạch, 

Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Thanh tra huyện, Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện. 

2. Đồng chí Phạm Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ 

tịch UBND huyện: Phụ trách khối Kinh tế 

 - Phụ trách các lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch 

vụ, giao thông- vận tải, xây dựng, tài nguyên - môi trường, nông nghiệp và phát triển 

nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tài chính - ngân hàng - kho bạc, thuế, quản lý thị 

trường; kinh tế tập thể; công tác đấu giá, bán, khoán, giao, cho thuê tài sản, giải 

phóng mặt bằng, công tác phòng cháy chữa cháy, phụ trách công tác giải quyết đơn 

thư về lĩnh vực được phân công phụ trách.  

- Giải quyết đơn thư thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. 

 - Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách. 

 - Ký thay Chủ tịch một số văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách  

- Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch UBND huyện phân công. 

- Phụ trách các ngành, các đơn vị: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyện; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế- Hạ 

tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Vệ sinh- Môi trường và đô thị, 

Chi cục thuế Tam Điệp- Yên Mô, Kho bạc nhà nước Yên Mô, Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp, Điện lực huyện Yên Mô, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Yên Mô, Chi Cục Thống kê khu vực Yên Mô- Tam Điệp, Đội quản lý thị trường số 4, 

Chi nhánh Khai thác công trình thủy lợi. 

 3. Đồng chí An Đôn Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Phụ trách khối Văn hóa- Xã hội. 

 - Phụ trách các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục đào tạo, y tế, 

dân số, Tư pháp, công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, Khoa học - công 

nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, thông tin, truyền thông, 

phát thanh, tôn giáo, công tác đối ngoại và giải quyết đơn thư thuộc các lĩnh vực phân 

công phụ trách. 

 - Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách;  

 - Giữ mối liên hệ với các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề 

nghiệp, các Hội. 

- Giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực phụ trách  

- Ký thay Chủ tịch một số văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách  

- Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch UBND huyện phân công. 

 - Phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Y tế, phòng Văn 

hóa và Thông tin, phòng Lao động -Thương binh và Xã hội, phòng Tư pháp, Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Văn hóa- Thể thao và 

Truyền thanh, Hội chữ thập đỏ, Bảo hiểm xã hội huyện; phòng giao dịch Ngân hàng 

chính sách xã hội huyện, các quỹ tín dụng, Bưu Điện, Viễn thông huyện. 
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 Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

huyện nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn 

vị và UBND các xã, thị trấn biết để tiện liên hệ, phối hợp công tác./. 
 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy; 

- HĐND, UBND tỉnh;  

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Các đồng chí UV Ban Thường vụ HU; 

- TT HĐND huyện; 

- Các thành viên UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
  PH_NV (150) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Đặng Thái Sơn       
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