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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
và các Ủy viên UBND quận Cẩm Lệ
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4
năm 2004 của Chính phủ quy định Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND
các cấp;
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của
UBND quận về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Cẩm Lệ
nhiệm kỳ 2016-2021;
Căn cứ kết quả cuộc họp giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên
UBND quận ngày 04 tháng 01 năm 2019;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận tại Tờ trình số
10
…../TTr-VP
ngày 09/01/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Những nguyên tắc chủ yếu về việc phân công nhiệm vụ của Chủ
tịch UBND quận (Chủ tịch), các Phó Chủ tịch UBND quận (Phó Chủ tịch) và
các Uỷ viên UBND quận:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND quận thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 50, Điều 121, Điều
122, Điều 123 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015 và Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Quy chế làm việc ban hành theo Quyết định
số 140/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của UBND quận.
2. Chủ tịch chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công việc của
UBND quận, chịu trách nhiệm cá nhân và cùng với tập thể UBND quận chịu
trách nhiệm về hoạt động của UBND quận trước Quận ủy, HĐND quận và cơ
quan nhà nước cấp trên.

Chủ tịch trực tiếp hoặc phân công các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch theo
dõi, chỉ đạo xử lý các công việc thường xuyên trong từng lĩnh vực của UBND
quận.
3. Các Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi, trách
nhiệm giải quyết công việc theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ
tịch; kịp thời báo cáo xin ý kiến Chủ tịch những vấn đề quan trọng, phức tạp,
nhạy cảm; chủ động phối hợp với các Phó Chủ tịch khác giải quyết các công
việc có liên quan; trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch xem
xét, quyết định.
4. Các Ủy viên UBND quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi,
trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định của pháp luật và thực hiện một
số nhiệm vụ khác với tư cách là Ủy viên UBND quận theo sự phân công của
Chủ tịch. Chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực công tác được giao và cùng với
các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND quận
trước Quận ủy, HĐND quận và cơ quan nhà nước cấp trên.
Điều 2. Phân công công việc cụ thể giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và
các Ủy viên UBND quận như sau:
1. Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND quận
a) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác của UBND quận, trực tiếp phụ
trách và chỉ đạo các lĩnh vực: kế hoạch; thống kê; quy hoạch; xây dựng cơ bản;
tài chính - ngân sách; đất đai; tài nguyên; giải toả đền bù; tổ chức cán bộ; nội
chính; cải cách hành chính; công nghệ thông tin; văn thư lưu trữ; phòng chống
tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua khen thưởng; thực hiện Chủ
trương “Thành phố 4 An” trên lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông và
một số công tác quan trọng trong từng thời gian; chỉ đạo công tác thực hiện
Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố.
b) Trực tiếp phụ trách các ngành, đơn vị: Công an, Quân sự, Tài chính Kế hoạch, Chi Cục thuế, Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường,
Chi cục Thi hành án, Ban QLDA Đầu tư - Xây dựng quận, Ban Giải phóng mặt
bằng quận, Chi Cục Thống kê. Quan hệ phối hợp giữa UBND quận với Tòa án
nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các đơn vị Quân đội, Công an đóng trên địa
bàn quận.
c) Là người phát ngôn của UBND quận, trực tiếp chỉ đạo Tổ xử lý báo
chí.
d) Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo thực hiện Chủ trương “Thành phố 4 An” trên
lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông.
e) Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo:
2

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng;
- Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự;
- Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng các dự án giải tỏa đền bù trên
địa bàn quận;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Ban An toàn giao thông;
- Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự quận;
- Tham gia Hội đồng, Ban Chỉ đạo khác của thành phố, quận trên lĩnh vực
phụ trách.
2. Ông Phạm Nam Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách và chỉ
đạo các lĩnh vực
a) Giáo dục và đào tạo; y tế, dân số; văn hoá và thông tin; thể thao; giáo
dục pháp luật; viện trợ phi chính phủ; bảo hiểm xã hội; lao động - thương binh
và xã hội tôn giáo; du lịch; ngoại vụ; trực tiếp chỉ đạo Ban Biên tập Trang thông
tin điện tử; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận; kiểm soát thủ tục hành
chính; lĩnh vực môi trường; chủ trương “Thành phố 4 An” trên lĩnh vực an sinh
xã hội, an toàn thực phẩm; chỉ đạo thực hiện một số dự án giải tỏa đền bù và các
đề án được phân công phụ trách.
b) Trực tiếp phụ trách các ngành, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND
quận, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và
Môi trường (lĩnh vực môi trường), Văn hoá và Thông tin, Y tế, Trung tâm VHTT, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Đài Truyền thanh, Ngân hàng chính sách
xã hội, các Ngân hàng thương mại và các ngành, đơn vị liên quan trên lĩnh vực
phụ trách.
c) Quan hệ phối hợp công tác giữa UBND quận với UBMTTQVN quận
và các đoàn thể chính trị - xã hội, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 3, các
Tổ chức NGO, các trường Trung học phổ thông và các Hội xã hội.
d) Phụ trách phường Khuê Trung, Hòa Xuân, Hòa Thọ Tây.
e) Chủ tịch (Phó Chủ tịch) các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo và Tổ
Chỉ đạo:
- Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh;
- Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật;
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội;
- Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Giảm nghèo;
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- Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS, ma
tuý, mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa;
- Tổ Phó Tổ thực hiện Chủ trương “Thành phố 4 An” trên lĩnh vực an sinh
xã hội, an toàn thực phẩm;
- Tham gia Hội đồng, Ban Chỉ đạo khác của thành phố, quận trên lĩnh vực
phụ trách và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch phân công.
3. Ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực
a) Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ; nông nghiệp;
khoa học công nghệ; thu hút đầu tư; quản lý đô thị; theo dõi công tác thực hiện
Chỉ thị số 21, Kết luận số 138, 369 của Ban Thường vụ Thành ủy; chỉ đạo thực
hiện một số dự án giải tỏa đền bù và các đề án được phân công phụ trách.
b) Trực tiếp phụ trách các ngành, đơn vị: Quản lý đô thị, Kinh tế, Ban
Quản lý các chợ, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị, Đội Quản lý thị trường và các
ngành, đơn vị liên quan trên lĩnh vực phụ trách.
c) Phụ trách phường Hòa Thọ Đông, Hoà An, Hòa Phát.
d) Trưởng ban (Phó Trưởng ban) các Ban Chỉ đạo, Tổ Chỉ đạo:
- Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn;
- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy;
- Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại;
- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn giao thông;
- Tổ trưởng Tổ thu hút đầu tư;
- Tổ trưởng Tổ xử lý tập trung đông người;
- Tham gia Hội đồng, Ban Chỉ đạo khác của thành phố, quận trên lĩnh vực
phụ trách và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch phân công.
4. Các Ủy viên UBND quận: Phạm vi, trách nhiệm, giải quyết công việc
của Ủy viên UBND quận thực hiện theo Điều 123, Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương năm 2015 và Điều 7, Quy chế làm việc của UBND quận, nhiệm kỳ
2016 - 2021.
Là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, Ủy viên phụ
trách Quân sự, Ủy viên phụ trách Công an thực hiện nhiệm vụ theo quy định của
pháp luật về ngành, lĩnh vực được phân công và Quy chế làm việc của UBND
quận; Chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND quận, Chủ tịch và trước pháp luật
về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan do mình phụ trách.
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Cùng các Ủy viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động UBND quận trước
Quận ủy, HĐND quận và cơ quan nhà nước cấp trên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định
số 791/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của UBND quận Cẩm Lệ.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, các Ủy viên UBND quận,
Trưởng các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch UBND các phường và các cá nhân
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như Điều 4;
CHỦ TỊCH
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- UBND Thành phố;
- Sở ban ngành có liên quan;
- TT Quận ủy;
- TT HĐND quận;
- CT, các PCT UBND quận;
- VP Quận ủy, VP HĐND và UBND quận;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quận ủy;
- UBMTTQVN, các đoàn Thể;
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc quận;
- Các đơn vị trên địa bàn quận;
- UBND các phường;
- Lưu: VT, VP.

Lê Văn Sơn
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