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PHÂN CÔNG
Nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND
và Uỷ viên UBND xã Hà Tam, nhiệm kỳ 2016-2021
(Ban hành theo Quyết định số: 30 /QĐ-UBND ngày 16 /4/2020 của Chủ Tịch UBND xã Hà Tam)

I/ Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã.
1. Đồng chí Chủ tịch UBND xã:
- Là người đứng đầu UBND xã, phụ trách chung các mặt công tác, hoạt động của
UBND xã và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Hội đồng nhân dân
xã và cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên.
- Chủ tài khoản ngân sách xã.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 36 Luật tổ chức Chính
quyền địa phương năm 2015.
- Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc được quy định tại Điều 121 Luật tổ
chức chính quyền địa phương năm 2015.
- Trực tiếp phụ trách các bộ phận: Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán,
Địa chính - xây dựng - nông nghiệp &môi trường, Công an, Ban chỉ huy quân sự xã,
Kiểm lâm địa bàn.
- Trưởng các Ban chỉ đạo: Chương trình mục tiêu Quốc gia, vệ sinh an toàn thực
phẩm, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; Chủ tịch các Hội đồng Hội
đồng: thi đua khen thưởng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng - an ninh, đánh giá
mức độ khuyết tật; ngoài ra, làm Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Hội đồng
theo các quyết định thành lập có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ, lĩnh vực được
phân công.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp (trừ một số
nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp đã phân công cho Phó Chủ tịch phụ
trách), công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng, điện,
đường giao thông; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác
đầu tư xây dựng cơ bản, hỗ trợ phát triển sản xuất; đất đai; quy hoạch; tài nguyên 1

môi trường; tài chính ngân sách; công tác văn thư, lưu trữ; công tác cán bộ; công tác
thi đua - khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý
vi phạm pháp luật, công tác tiếp công dân; công tác phòng, chống tham nhũng; công
tác dân vận Chính quyền; phát triển hợp tác xã; quốc phòng, an ninh - trật tự an toàn
xã hội, an toàn giao thông.
- Trực tiếp ký ban hành các văn bản của UBND xã, các văn bản thuộc thẩm
quyền riêng của Chủ tịch UBND xã; trừ các văn bản thuộc lĩnh vực đã phân công
đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách.
- Giữ mối quan hệ công tác với Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN và các đoàn thể
xã, các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn xã và cơ quan quản lý Nhà nước cấp
trên.
2. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã:
- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực đã được UBND xã,
Chủ tịch UBND xã phân công phụ trách và công việc Chủ tịch UBND xã ủy quyền cụ
thể.
- Chủ tài khoản ngân sách thứ 2 của xã.
- Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc được quy định tại Điều 122 Luật tổ
chức Chính quyền địa phương năm 2015.
- Trực tiếp phụ trách các bộ phận: Văn hóa - xã hội, Tư pháp - Hộ tịch, Chăn
nuôi - Thú y, Dân tộc - tôn giáo.
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: nông nghiệp (tiến độ sản xuất nông nghiệp,
chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển đàn vật nuôi; phòng, chống dịch bệnh trên
cây trồng- vật nuôi), lâm nghiệp (công tác trồng rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng) ,
thủy sản; quản lý, vận hành các công trình thủy lợi; Giáo dục - đào tạo; Y tế; Dân số;
Bảo hiểm y tế; Văn hóa - Thông tin, thể dục - thể thao; Công tác tuyên truyền; Trạm
phát thanh; trang thông tin điện tử; Lao động Thương binh & Xã hội; công tác trẻ em,
thanh thiếu niên; Dân tộc - tôn giáo; các Hội có tính chất đặc thù (Hội chữ thập đỏ,
Hội khuyến học, hội người cao tuổi); theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của
UBND xã; phê duyệt các văn bản đến trên hệ thống quản lý và điều hành của xã; thực
hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND xã hoặc Chủ tịch UBND xã phân công và
chịu trách nhiệm trước UBND xã, Chủ tịch UBND xã về lĩnh vực, nhiệm vụ được
phân công phụ trách.
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- Chủ tịch Hội Khuyến học xã; Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã; Chủ
tịch Hội đồng tư vấn thuế; Chủ tịch Hội đồng Chính sách xã; Trưởng các Ban: phòng
cháy, chữa cháy rừng; vì sự tiến bộ phụ nữ; quản lý nghĩa trang; quản lý chợ; biên tập
trạm phát thanh xã. Ngoài ra, còn trực tiếp làm trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội
đồng Hội đồng theo các quyết định thành lập có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ,
lĩnh vực được phân công.
- Ký ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực được Chủ tịch UBND xã phân công và
khi được Chủ tịch UBND xã uỷ quyền bằng văn bản.
- Giữ mối quan hệ công tác với Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN và các đoàn thể
xã, các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn xã và cơ quan quản lý Nhà nước cấp
trên.
II/ Phân công nhiệm vụ cho các Uỷ viên UBND xã.
Thực hiện theo quy định tại Điều 123 Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm
2015 và khoản 1, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019
của Bộ Nội vụ.
1. Đồng chí Trưởng Công an xã:
- Phụ trách công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn
giao thông, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo trên địa bàn xã. Trực tiếp làm Tổ trưởng
Tổ tự quản an toàn giao thông xã.
- Tổ chức lực lượng Công an xã nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú; các biện pháp
phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự an toàn xã
hội, an toàn giao thông trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu, đề xuất Đảng ủy, UBND xã và cơ quan Công an cấp trên về chủ
trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật an toàn xã hội, an toàn
giao thông trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê
duyệt.
- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên
quan đến các lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Hướng dẫn và chịu trách nhiệm về hoạt động của các Phó Trưởng Công an xã
(phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phó trưởng công an trong triển khai thực hiện
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nhiệm vụ) và lực lượng Công an viên trước UBND xã, Chủ tịch UBND xã và cơ quan
Công an cấp trên.
- Thực hiện các chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nghiệp vụ
Công an và các nhiệm vụ khác do Công an cấp trên, Chủ tịch UBND xã giao.
- Hướng dẫn và chịu trách nhiệm về hoạt động của các phó trưởng công an
(phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phó công an trong triển khai thực hiện nhiệm vụ)
và đội ngũ công an viên trước UBND xã, Chủ tịch UBND xã và cơ quan cấp trên.
- Thực hiện các chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành
và các nhiệm vụ khác do UBND xã hoặc Chủ tịch UBND xã giao.
2. Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã:
- Phụ trách công tác quốc phòng, quân sự địa phương.
- Kịp thời tham mưu, đề xuất Đảng ủy, UBND xã và cơ quan quân sự cấp trên về
chủ trương, kế hoạch, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện
nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động
viên; công tác tuyển quân và giao quân.
- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên
quan đến các lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Hướng dẫn và chịu trách nhiệm về hoạt động của các phó Chỉ huy trưởng
(phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phó Chỉ huy trưởng trong triển khai thực hiện
nhiệm vụ) và đội ngũ thôn đội trưởng trước UBND xã, Chủ tịch UBND xã và cơ quan
cấp trên.
- Thực hiện các chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về Quốc
phòng và các quy định khác có liên quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã giao.
Trong quá trình triển khai, thực hiện và căn cứ vào tình hình thực tế cụ thể, Chủ
tịch UBND xã sẽ điều chỉnh, phân công nhiệm vụ cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ,
phạm vi phụ trách của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và từng Uỷ viên UBND xã./.
Q. CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Thư
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