
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẢNH PHÓ PHỦ QUÓC Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: /5 /QĐ-ƯBND Phú Quốc, ngày o^háng ũA năm 2023

QƯYỂT ĐỊNH
về việc phân công nhìệin vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

và ủy viên UBND thành phố Phú Quốc, nhiệin kỳ 2021-2026

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ QUỐC

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015; Luật Sửa đối bổ sung một số điều của Luật Tố chức Chỉnh phủ và Luật Tổ
chức Chỉnh quyền địa phương ngày 22 thảng II năm 2019;

Căn cứ Quỵết định số 2830/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của
UBND thàrìh phố Phú Ouốc, về việc han hành Quy chế ìàm việc của ƯBND
thành phố;

Theo đề rìghị của Chárìh Vởrt phòng HĐND vờ ƯBND thàrìh phố.

QƯYÊT ĐỊNH:
Điêu 1. Nguyên tăc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tich và

các Phó Chủ tịch UBND thành phố.
1. Chủ tịch ƯBND thành phố thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn

theo quy địiih của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; lãnh đạo toàn diện và
điều hành công tác của ƯBND thành phố, các Thành viên ƯBND thành phố,
Thủ trưởng các cơ quan thuộc ƯBND thành phố, Chủ tịch ƯBND cấp xã; trực
tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, những vấn đề có tính dài
hạn trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
ƯBND thành phố.

Chủ tịch ƯBND thành phố phân công các Phó Chủ tịch ƯBND tìiành phố
thay mặt Chủ tịch ƯBND thành phô theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc
thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ƯBND thành phố trong từng lĩnh
vực công tác của ƯBND thành phố. Các Phó chủ tịch ƯBND thành phố những
công việc, lĩnh vực cụ thể có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo và trình Chủ tịch
ƯBND thành phố xử lý. Các lĩnh vực không giao cho các Phó chủ tịch ƯBND
thành phố thì Chủ tịch ƯBND thành phố chỉ đạo trực tiếp; khi Phó chủ tịch
ƯBND thành phố được chủ tịch ƯBND thành phố phân công đi công tác (hoặc
nghỉ có lý do), thì phần nhiệm vụ đó do chủ tịch ƯBND thành phố xử lý.

2. Phó Chủ tịch ƯBND thành phố thay mặt Chủ tịch UpND thành phố làm
nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch ƯBND thành phố; thay mặt Chủ tịch
ƯBND thành phố quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt
trước Chủ tịch ƯBND thành phố, trước ƯBND thành phố và trước pháp luật về



nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan được phân công theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ
và chât lượng công việc. Những công việc liên quan đến các Phó Chủ tịch
ƯBND thành phố khác thì Phó Chủ tịch ƯBND thành phố được phân công chủ
trì, chủ động phối hợp cùng giải quyết, nếu còn ý kiến khác nhau giữa các Phó
Chủ tịch ƯBND thành phố thì báo cáo Chủ tịch ƯBND thành phố xem xét,
quyêt định.

3. Trong phạm vi các lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch ƯBND
thành phố có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Chủ tịch ƯBND thành phố:

- Chỉ đạo các phòng, ban ngành (hoặc tương đương) và ƯBND cấp xã xây
dựng chương trình, dự án, đề án, kế hoạch,.. .để ban hành theo thẩm quyền hoặc
trình cấp có ứiẩm quyền ban hành; chuẩn bị các nội dung công tác cấp bách, đột
xuất, cần thiết, báo cáo ƯBND thành phố, lãnh đạo ƯBND thành phô, Chủ tịch
UBND thành phố xem xét, quyết định.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính
sách, pháp luật và các nhiệm vụ của các phòng, ban ngành (hoặc tương đương)
và xã, phường đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

- Chủ trì xử lý những vấn đề cần phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa
phương và xcm xót, xử lý những kiến nghị của các cơ quan, đon vị, địa phưoTig
thuộc ứiấm quyền của Chủ tịch ƯBND thành phố trong phạm vi được phân
công.

- Theo dõi, chỉ đạo xử lý những vấn đề về công tác nội bộ cơ quan, đơn vỊ,
địa phương được phân công.

Điều 2. Phân công nhỉêm vu của Chủ tich và các Phó Chủ tich UBND
9  • • • •

thành phố
1. Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố.
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp

và pháp luật.

- Lãnh đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của ƯBND thành phố.

- Lãnh đạo và điều hành chung công tác của ủy ban nhân dân thành phố
theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; triệu tập và chủ trì các cuộc họp
của ủy ban nhân dân thành phố, của Lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện pháp luật của Nhà nước, các văn
bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương,
Tỉnh ủy, HĐND và ủy ban nhân dân tỉnh, của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban
Chấp hành Đảng bộ thành phố, các nghị quyết của HĐND thành phô và các
Quyêt định, Chỉ thị của Uy ban nhân dân thành phô.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, quy hoạch tổng ứiể kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh; quản lý và sử dụng ngân sách và đầu tư công thành phố. Quyết
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định các vấn đề hợp tác, đầu tư của các tổ chức và cá nhân ừên địa bàn thành
phố, quan hệ đối ngoại.

- Trực tiếp phụ trách khối Nội chứih và công tác thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo và quản lý công
tác tổ chức, cán bộ, công chức, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo,
tranh chấp đất đai, q^uy hoạch, tài chính, ngân sách, đầu tư công, nông thôn mới;
xây dựng chính quyền theo phân cấp, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền, dân
tộc, tôn giáo, tổ chức các sự kiện.

Trực tỉếp phụ trách các phòng, ban, ngành, địa phương: Đan Chỉ huy
Quân sự thành phố, Công an thành phố, Văn phòng HĐND và ƯBND thành
phố, Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp,
Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc; chỉ đạo và tìieo dõi
hoạt động của phường Dương Đông, phường An Thới.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc và
các sở, ban ngành cấp tỉnh, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành
phố và các Ban Đảng của Thành ủy, với Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm
sát nhân dân thành phố, Thi hành án Dân sự thành phố và các lực lượng vũ
trang, đon vị công an đóng trên địa bàn thành phố.

* Làm Trưởng các Ban, Chủ tịch các Hội đồng sau:
- Ban An toàn giao thông thành phố.
- Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự thành phố.
- Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố bạo loạn biểu tình trái pháp luật

khân nguy hàng không thành phô.
- Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia thành phố giai đoạn

2021-2025.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và phong ữào Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc thành phố.

- Ban Chỉ đạo Bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố.
- Ban Chỉ đạo các chương trình phối hợp xây dựng và bảo vệ khu vực

biên giới thành phố.
- Ban Chỉ đạo quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội thành phố Phú Quốc.
- Ban Chỉ đạo các công trình đầu tư xây dựng trọng điểm trên địa bàn

thành phố.
- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tìm kiếm, cứu nạn và phòng thủ dân

sự thành phô.

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và gia súc, gia cầm trên
địa bàn thành phố.

- Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, lãng phí thành phố.



- Ban Chỉ đạo Đề án áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng mô hình khung
theo TCVNISO 9001:2015 tại ƯBMD thành phố.

- Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.
- Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố.
- Hội đồng tìii đua, khen thưởng ứiành phố.
2. Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố

- Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hành các lĩnh
vực công tác của ƯBND thành phố phụ trách khối khoa giáo - văn xã, trực tiếp
gồm: Giáo dục và đào tạo; lao động, việc làm, thương binh và công tác xã hội; y
tế, dân số, gia đình và trẻ em; văn hóa, thể dục, thể thao; văn hóa và thông tin;
bảo hiểm; khoa học và công nghệ; công tác dân vận chính quyền; công tác thi
đua - khen thưởng; công tác thanh niên; quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng chống
tệ nạn xã hội; dân tộc, tôn giáo; cải cách hành chúih; chỉ sô nâng cao năng lực
cạnh tranh; chuyển đổi số.

Trực tỉếp phụ trách các phòng, ban ngành sau: Phòng Văn hỏa và
Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Lao động và Thương
binh và Xã hội, Phòng Nội \ại (lĩnh \ạrc thi đua khen thưởng, tôn giáo, công tác
thanh niên), Phòng Kinh tế (lĩnh vực Khoa học-công nghệ), Trung tâm Giáo dục
nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Hội Đầu bếp, Hội Người cao tuổi, Hội
Đầu tư và phát triển Du lịch Phú Quốc, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức,
Trung tâm Văn hóa Thể thao và truyền thanh. Chỉ đạo và theo dõi hoạt động xã
Hàm Nỉnh, xã Cửa Cạn.

- Giữ mối liên hệ phối hợp chỉ đạo và theo dõi các đơn vị: Trung tâm Y tế
thành phố, Bảo hiểm xã hội, Trường THPT Thới, Trường THPT Phú Quốc,
Trưòmg THPT Dương Đông, Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với Thường trực HĐND thành phố, ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội, Bưu
điện, Trung tâm Viễn thông, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố, chỉ đạo
công tác quản lý nhà nước, Hội Hướng dẫn viên Du lịch.

* Trực tiếp làm Trưởng các Ban, Chủ tịch các Hội đồng sau:
- Ban Chỉ đạo chương trình kiên cố hóa trường, lớp học thành phố.
- Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non, chống mù chữ, tiểu học và

Trung học cơ sở thành phố.
- Ban Chỉ đạo nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn thành phố.
- Ban Tổ chức các hoạt động Lễ hội trên địa bàn thành phố.
- Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng

11 năm 2011 của Thủ tướng Chúứi phủ.
- Ban Chỉ đạo Triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia phổ

biến giáo dục pháp luật thành phố.



- Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - an ninh thành phố.
- Ban Chỉ đạo xây dựng nhà tình nghĩa thành phố.
- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tìiành phố.
- Ban chỉ đạo về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn

hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng (BCĐ 814) thành phố.
- Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố Phú Quốc.
- Ban nhận và điều phối viện trợ quốc tế trên địa bàn thành phố.
- Ban Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

trên địa bàn thành phố.
- Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

thành phố.
- Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố Phú Quốc, giai đoạn

2011 -2020.

- Ban Chỉ đạo quản lý các khu di tích lịch sử thành phố.
- Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình lao động việc làm thành phố Phú

Quốc.
- Hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em thành phố.
- Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 56/2012/NQ-CP ngày 16/7/2012

của Chính phủ, quy định về trách nhiệm của bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp
trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản
lý Nhà nước.

- Ban Tuyển sinh Quân sự thành phố.
- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

mô hình khung theo TCVNISO 9001:2015 tại ƯBND thành phố.
- Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen tíiưởng thành phố.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch

ƯBND thành phố.
3. Ông Đoàn Văn Tỉến, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
Giúp Chủ tịch ƯBND thành phố chỉ đạo, điều hành:
- Khối kinh tế tổng hợp: kế hoạch và đầu tư, giá cả (trừ giá đất), ngân

hàng, thông kê; xúc tiên đâu tư, thưomg mại và dịch vụ du lịch; kinh tế đối
ngoại, doanh nghiệp.

- Giao tìiông và vận tải; xây dựng; quy hoạch đô thị và nông thôn, quy
hoạch ngành. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp trên
địa bàn; sản xuất công nghiệp, tiểu ứiủ công nghiệp; nông nghiệp, nông thôn,
biên và hải đảo, biên giới, các dự án đâu tư trang trại thuộc lĩnh vực nồng lâm
ngư nghiệp, dự án nuôi trồng thủy sản (ngoài khu bảo tồn biển); công tác phòng,
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chống cháy trong khu dân cư; phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; công
nghiệp, điện, nước.

Trực tiếp phụ trách các phòng, ban ngành, địa phương sau: Phòng
Tài nguyên - Môi trường (rác thải), phòng Tài chính - Kế hoạch (kế hoạch, đầu
tư công), Phòng Quản lý đô thị (lĩnh vực giao ứiông - xây dựng), Phòng Kinh tế
(lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp) Đội Kiểm tra
trật tự đô thị, Ban Quản lý công trình công cộng, Phòng Giao dịch Ngân hàng
Chính sách xã hội thành phô, Ban Quản lý Dự án Đâu tư xây dựng khu vực Phú
Quốc.

Giữ mối liên hệ phối hợp chỉ đạo và theo dõi các đom vị: Đội Quản lý thị
trường số 4, Chi cục Thuế, Chi cục thống kê, Chi cục Hải quan, Kho bạc Nhà
nước Phú Quốc, Hội Nước mắm, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, đại diện
Cảng vụ Hàng hải tại Phú Quốc, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại
Phú Quốc; Trạm Khí tượng thủy văn; chỉ đạo theo dõi hoạt động của xã Cửa
Dương.

* Trực tiếp ỉàm Trưỏng các Ban, Chủ tịch các Hộỉ đồng sau:
- Ban Chỉ đạo về xây dựng tổ chức công đoàn ngoài quốc doanh thành

phố.
- Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố.
- Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa

bàn thành phố (BCĐ 389/PQ).
- Ban Chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin quốc gia thành phố.
- Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố.
- Ban Chỉ đạo kiểm tra chống thất ứiu thuế thành phố.
- Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố.
- Ban Chỉ đạo Bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố.
- Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của

Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc
để khai thác thủy sản và Quyết định số 30/2008/QĐ-ƯBND trên địa bàn thành
phố.

- Ban Chỉ đạo Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi
thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch
ƯBND thành phố.

4. Ồng Nguyễn Lẽ Quốc Toàn, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành
phố

-Giúp Chủ tịch ƯBND thành phố chỉ đạo, điều hành: lĩnh vực đất đai (kể
cả đất rừng); khoáng sản; lâm nghiệp; khu bảo tồn biển; môi trường (trừ rác
thải); phòng cháy chữa cháy rừng và chặt phá rừng; công tác bôi thường, giải
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phóng mặt bằng và tái định cư; tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra,
công tác ứii hành án, Tòa án.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch
ƯBND thành phố.

Trưc tỉếp phu trách các phòng, ban ngành, địa phương sau: Phòng
Tài nguyên - Môi trường (trừ rác thải), Phòng Tài chính - Kế hoạch (giá đất),
phòng Kinh tế (khu bảo tồn biển), Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành
phố, chỉ đạo theo dõi hoạt động của xã Bãi Thơm, xã Gành Dầu.

Giữ mối liên hệ phối hợp chỉ đạo và theo dõi các đơn vị: Vườn Quốc gia
Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm thành phố, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia, Chi nhánh
Vãn phòng Đăng ký đất đai thành phố Phú Quốc, Tòa án, Viện kiểm sát, Chi cục
Thi hành án Dân sự, theo dõi hoạt động Hội Luật gia.

* Trực tỉếp ỉàm Trưởng các Ban, Chủ tịch các Hộỉ đồng sau:
- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố.
- Ban chỉ đạo cấp và đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên dịa bàn

thành phố. V
- Tổ trưởng tổ tư vấn giải quyết khiếu nại thành phố.
- Phòng cháy chữa cháy rừng và chống chặt phá rừng thành phố. ) ^
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyên của Chủ tịch ,'^

ƯBND thành phố.
Điều 3. Phân công nhiệm vụ cho các ủy vỉên UBND thành phố
1. Ồng Nguyễn Văn Thắng, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành

phố: Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng; theo dõi chỉ đạo xã Thổ Châu.
2. Ông Lê Văn Mót, Trưởng Công an thành phố: Phụ trách công tác an

ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tìieo dõi chỉ đạo xã Dương Tơ.
3. Ông Trần Thanh Long, Trưởng Phòng Nội vụ: Phụ trách công tác nội

vụ, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng và tôn giáo và công tác thanh niên.

4. Ông Huỳnh Thanh Minh, Trưởng Phòng Kinh tế: Phụ trách công tác
thương mại, riông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, lâm nghiệp, thủy
sản, phát triên nông thôn; phòng, chông thiên tai; khoa học và công nghệ.

5. Ông Trương Thành Tấn, Chánh Thanh tra thành phố: Phụ tóch công
tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng - chống tham nhũng.

6. Ông Huỳnh Văn Định, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường: Phụ
trách công tác tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo.

7. Ông Đào Văn Đông, Trưởng phòng Tài chữứi - Kế hoạch: Phụ trách
công tác tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh và công tác thực
hành tiết kiệm chống lãng phí.



8. Bà Nguyễn Kim Cư, Trưởng Phòng Lao động Thưontig binh và xã hội:
Phụ ừách công tác việc làm; dạy nghề; lao động; bảo hiểm xã hội; an toàn lao
động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới;
phòng, chống tệ nạn xã hội.

9. Ông Võ Chí Sĩ, Trưởng Phòng Quản lý đô ứiị: Phụ trách công tác quy
hoạch, xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng
kỹ thuật đô ứiị; nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông.

10. Ông Huỳnh Thanh Trông, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin: Phụ
trách công tác văn hóa; gia đình; thể dục, thể ứiao; du lịch; quảng cáo; bưu
chính; viễn tìiông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất
bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tỉn.

11. Bà Trần Kim Phụng, Trưởng Phòng Tư pháp: Phụ trách công tác xây
dựng và thi hành pháp luật, theo dõi tíii hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản
quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp
pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực và các công tác tư pháp khác theo
quy định của pháp luật.

12. Ông Đỗ Vãn Tuân, Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo: Phụ trách
công tác giáo dục và đào tạo.

13. Ông Đặng Thành Tấn, Trưởng Phòng Y tế: Phụ trách công tác y tế.
Ngoài các nhiệm vụ trên, ủy viên UBND thành phố thực hiện các nhiệm

vụ, quyền hạn theo Quy chế làm việc của UBND thành phố và thực hiện các
nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch ƯBND thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; các quy định
trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Chủ tich, các Phó Chủ tịch và ủy viên ủy ban nhân dân thành phố, Thủ
trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ƯBND thành phố, Chủ tịch ƯBND các
xã, phường và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- TT. ƯBND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh;
- TT Thành ủy;
- TV. UBND thành phổ;
- Các cơ quan, ban ngành của thành phố:
(Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- ƯBND các xã, phường;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, dthgam.

Huỳnh Quang Hưng

TM. ỦY BAN NHÃN DẢN
CHỦ TICH
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