
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA 119! CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN DAK GLONG Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

S:olI1i'  IQD-1JBND Dák Glong,  ngàyJ,O  thángJ4iàin 2021 

QUYET DNH 
Vé vic phân cong nhim vii Chü tjch, các Phó Chü tjch và 

Uy viên UBND huyn Dàk Glong khóa IV, nhim ky 2021 - 2026 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN HUYN DAK GLONG 

Can ct'Lut Td chá'c chin/i quyn dfaphztong  ngày 19 tháng 6 nãrn 2015, 
Lugt tha dôi, bó sung m5t so diêu cza Lut TO chi'c C'hlnh phi và Luit TO chi'c 
chInh quyn dfa phwoi'ig ngày 22 tháng 11 nàn'i 2019, 

Can th QuyEt djnh s 959/QD-UBND ngày 07/7/2021 cia Chz tjch Uy 
ban nhán dan tin/i Dak Nông ye vic phê chuán kêt qua báu cz'r ch&c danh 
C/u tjch UBND huyn Dàk Glong khóa IV, nhiêm k)) 2021 - 2026; 

Can cz Quyê't a'jnh sO' 955/QD-UBND ngày 07/7/2021 cza Chi tjc/i Uy 
ban nhán dan tinh Dák NOng ye vic phê chuán kêt qua báii cz'i' chtc danh 
Phó Chi tjch UBND huyn Däk Glong khóa IV, nhiêm k3) 2021 - 2026; 

ãn c& Quylt djnh sO' 956/QD-UBND ngày 07/7/2021 cla C'hz tjc/i Uv 
ban n/ian dan tIn/i Dák NOng ye vic phê chuán kêt quO bOat ci cha'rc dan/i 
Phó Cha tjch UBND huyn Dak Giong khóa IV, nhiém Ic)) 2021 - 2026; 

COn cz Nghj quylt sO' 15/NQ-HDND ngày 28/6/202 1 caa HDND 
huyn ye vic xác nhn kêt quO bOu ci' Uy viên UBND huyn khóa IV, 
nhiêm Ic)) 2021 - 2026, 

COn ca Quyé't djnh sO' 03/2021/QD-UBND ngày 29 thOng 9 nOm 2021 
cza Uy ban nhOn dan huyn DOk Glong ban hOnh Quy chê lam vic cza Uy 
ban nhOn dOn huyn DOk Glong n/il çin k3) 2021-2026; 

COn c& ThOng báo so' 245/TB-UBND ngOy 07 thOng 10 nOrn 2021 cia 
Uy ban nhOn dOn huyn 1)0k Glong Két luán, c/il dgo cüa dOng chI TrOn Nani 
ThuOn, Phó BI thur Huyn ay, Cha tjch UBND huyçn tçii cu5c hQp diêu chinh 

sO ni dung Thông bOo sO 183/TB-UBND ngOy 23/9/202 1 cza UBND 
huyn; 

Theo d nghj cza VOn phc3ng Hói dng nhOn dOn vO Uy ban n/iOn dOn 
huyn và PhOng Nç3i vy huyn. 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Nguyen tc phân cong vã quan h cong tác giüa Chü tch và 
các Phó Chü tch Uy ban nhãn dan huyn Dãk Glong 

1. Uy ban nhân dan huyn ho.t dng theo ch d tp th Üy ban nhân dan 
két hqp vii trách nhim cüa Chü tjch Uy ban nhân dan huyn. 



2. Chü tjch Uy ban nhan dan huyn (g9i tt là hü tjch) chju trách nhim 
lath dio mçi mt cong tác cüa UBND huyn theo quy djnh cUa pháp lut; chju 
trách nhirn cá nhân ye thrc hin nhim vii, quyên h?n  cüa mInh theo quy djnh 
cüa Lu.t to chrc Chinh quyên dja phuang ngày 19/6/2015; Lut sCra dOi, b 
sung mt so diêu cUa Lust  To chirc Chfnh phü và LutTô chüc chInh quyên dja 
phi.wng ngày 22 tháng 11 näm 2019 va nhUng van dé khác ma pháp lut quy 
djnh thuc thâm quyên cüa ChU tjch Uy ban nhãn dan huyn quyét djnh; cüng 
tp the Uy ban nhân dan huyn chju trách nhim ye hot dng cüa Uy ban nhãn 
dan huyn truâc Hi dOng nhân dan huyn và truóc c quan Nhà nucc cp trén. 

3. Chñ tjch phân cong các Phó Chü tjch Uy ban nhân dan huyn (g9i tat là 
Phó ChU tjch) giüp Chü tjchchi dao,  giãi quyêt các cong vic hang ngày trong 
tl'rng lTnh virc cong tác cüa Uy ban nhân dan huyn (trr các cong vic do Chü 
tjch trrc tiêp chi do). Các Phó Chü tjch sü diing quyên han  cüa Chü tjch dê giâi 
quyêt các cong vic thuc phm vi thrcic phân cOng. 

4. Trong phm vi quyn han  và nhim vii dirçc giao, các Phó Chü tjch 
chU dng giài quyêt cong vic thuc linh vrc ctiicic phân cOng. Khi van dê có 
lien quan den lTnh viic cong tác cüa Phó Chü tjch khác thI chü dng trao dOi, 
phOi hqp dê giãi quyet. Tru&ng hçp có kiên khác nhau tliI Phó Chü tjch dang 
phii trách giái quyêt cOng vic do báo cáo Chü tjch giâi quyêt. 

5. Các Phó Chü tjch chju trách thim cá th v các quyt djnh lien quan 
den vic thrc hin các cOng vic thxqc Chü tjch phãn cong. üy quyên truâc Hi 
dOng nhân dan huyn, Uy ban nhân dan huyn và Chü tjch; dông thri, cüng các 
Uy vien khác cUa Uy ban nhân dan huyn chu trách nhim tp the v hoit dng 
cUa Uy ban nhân dan huyn tnróc Huyn Uy, Hi dông nhãn dan huyn và trixâc 
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh và tnrâc pháp lust. 

6. Hang tun, Chü tjch và Phó Chü tjch h9p giao ban d xem xét, giâi 
quyt các v.n d& thim vi kinh tê - xã hi, quôc phOng, an ninh, chU trtrang 
chinh sách, kiên nghj cüa ca sà và các cong vic can tp trung chi dao.  Chü tjch 
quyt djnh các van d di.ra ra giao ban. 

Chánh van phOng HDND và UBND huyn tng hcip chung báo cáo Chü 
tjch Uy ban nhân dan huyn tai  cuc h9p giao ban djnh k' vào sán thu 2 hang 
tu.n cüa Chü tjch và các Phó Chü tjch. Trong chi dao  diêu hành, nêu có van dê 
lien quan hoàc thuôc lTnh vtrc Chu tich hoäc Phó Chu tich khac triic tiêp phu 
trách, nhEtng van dê phát sinh ngoài kê hoach hoc vw?t tham quyên, nh1tng van 
ct chua duçic quy djnh, các Phó Chü tjch chü dng d xuât, báo cáo Chü tjch 
quyt djnh. Nu van d thuc thâm quyên cüa Uy ban nhãn dan huyn thI báo 
cáo Chü tjch d dua ra phiên hçp Uy ban than dan huyn thio 1un, quyêt djnh. 

7. Can cü yéu cu nhirn vii vi cOng vic, Chü tjch vI các Phó Chü tjch, 
Uy viên Uy ban nhãn dan huyn có các cuc hQp Uy ban than an dê quyét 
djth, cho kin v ni dung các dê an quan trQng trinh Hi dOng dan tith, Uy 
ban than dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh, Huyn üy, Hi dOng than 
dan huyn. 
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8. Phó Chü tjch có trách nhim và quyn hn thay mt ChÜ tjch thirc hiçSn 

các nhim vii trong phm vi các lTnh c &rçlc phân công, cii the: 
- Chi do các Phông, Ban, ngành, Uy ban nhãn dan cãc xâ xây dirng chiên 

hrçic, quy hoach, kê hoch phát trien ngãnh, linh vrc, dja phrnmg; xây dirng Ca 
ché, chInh sách và các van ban quy phm pháp 1ut dê ban hành theo thâm 
quyn Chü tjch hotc trInh UBND huyn theo quy djnh. 

- Kim tra don dc vic thrc hin các chü tri.iong, chInh sách, pháp 1u.t 
và các nhim vii ci:ia các Phông, ban, ngành; UBND cap xä. 

- Chü trI xir 1 nhng vn d phi hqp lien ngãnh vâ xem xét xi:r 1 nhung 
kiênngM cüa các Phóng, ban, ngành; UBND cap huyn thuOc thâm quyên giãi 
quyêt duqc Chü tjch phân cong. 

- Theo dôi, chi dao  xir l nhüng vn d v cong tác ni bO cüa các Phông, 
ban, ngành, Ca quan duqc phân cong theo dOi và chju trách nhim trilOc UBND 
huyn, Chü tjch khi mt trong các Phông, Ban, ngành phân cong phi trách 
không hoàn thành nhim vu. 

9. Chü tjch giao hoc üy quyn cho các Phó Chü tich  k các Quyt djnh 
xir pht vi phm hành chmnh theo linh vrc dtrcic phân cong. 

10. Khi Chü tjch cong tác ngoài huyn và nu xét thy c.n thit, Chü tjch üy 
quyên cho mt Phó Chü tjch thay mt Chü tjch chi dao  giãi quyêt cOng vic cüa 
UBND huyn va giãi quyêt các cOng vic do Chü tjch phii trách. 

Tnthng hçip Phó Chü tjch v&lg mt thI Chü tjch trrc tip giái quyêt hoc 
phn cOng Phó Chü tjch khác giãi quyêt cOng vic dâ phn cOng cho Phó Chü tjch 
di vng. Chnh Vn phông HDND - UBND huyn thông báo kjp thñ các ni dung 
üy quyên và kêt qua giâi quyét cong vic cho ChU tjch, Phó ChU tjch di yang. 

Tnr&ng hçip Chü tjch và các Phó Chü tjch vng rn.t thi Chü tjch giao Chárth 
Van phông HDND - UBND huyn phôi hçip vói các dông cM Uy viên Uy ban xir 
1 theo thãm quyên. 

11. Uy viên UBND huyn có trách nhim: Thirc hin theo Quy ch lam vic 
cüa UBND huyn. 

- Chju trách nhim truâc UBND huyn, Chü tjch vâ tnrâc pháp lut v cOng 
vic theo lTnh virc dtxçic phãn cOng. 

- TrInh UBND huyn, Chü tjch giãi quyt các d nghj cüa dan vj, Ca nhãn 
theo linh virc mmnh phii trách. 

- Thirc hin các nhim vi dixçic ChU tjch üy quyn và báo cáo kt qua cong 
viêc vâi Chü tich. 

Hang tháng, các Uy viên UBND huyn tng hçip tinh hmnh, kt qua cOng 
vic duçic phãn cong ph%1 trách giâi quyêt, dê xuât kiên nghj và báo cáo UBND 
huyn ti phiên h9p thuàrng ks'. 

Các Uy viên UBND huyn chi do, diu hành, xü 1 cOng vic theo dung 
chirc näng, nhim vi và quyên hn dtrcic giao; dñng vói chü tmng cüa Dãng, 
chInh sách, pháp luât cña Nba mr&c; Lut To chirc chInh quyên dja phuang, 
dñng th?yi gian vá den két qua cuôi cüng và chju trách nhim d& vâi cong vic 
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duoc giao truâc UBND huyn và Chi tch, quy ch lam vic cüa Uy ban nhân 
dan huyn da quy djnh. 

12. Can cü tInh hinh thirc t, Chü tjch xem xét, diu chinh vic phãn cong 
cong vic giIa Chü tjch và các Phó ChU tjch dê bào dam thc hin quyn h?n, 
nhim vii chung cüa UBND huyn. 

Diu 2. Phân cong nhiêm viii ciii th clia Chü tch, các Phó ChÜ tjch và 
Uy viên Uy ban nhãn dan huyn 

1. 01ng chI Trn Nam Thun, Phó BI thir Huyn üy, Chü tjch Uy ban 
nhân dan huyn 

a) Chi dao,  diu hành và quân 1 chung mci hoat dng cüa UBND huyn; 
lãnh dao  các Thãnh viên UBND huyn, Thu trrnng các Phông, Ban, don vi 
thuc UBND huyn, Chü tjch UBND cap xâ. 

b) Trirc tip chi dao  các linh vrc cong tác sau: 
- Cong tác quc phOng, an ninh, trt tir an toàn xA hi, an toàn giao thông; 

thi hành an dan sir; thanh tra; cong tác phông chong tham nhng, thijc hành tit 
kim, chông lang phi; to chüc tiêp cOng dan, giâi quyêt khiêu ni to cáo cüa các 
to chüc, cong dan. 

- Cong tác Ni vii: t chüc b may, biên ch các car quan hành chInh, sir 
nghip Nhà nuâc; cOng tác can b, cOng cht'rc, viên chirc (cap huyn và cap xa); 
Cong tác thi dfla, khen thithng, k lu.t; cãi cách hãnh chInh; dja giói hành chInh. 

- Cong tác quy hoach,  k  hoach  phát trin kinh t - xâ hi, dir toán ngân 
sách, quyêt toán ngân sách hang näm cüa dja phircing trInh Hi dông nhãn dan 
quyêt djnh; ké hoach & dâu tu, xây drng các cong trInh & dja phucing trmnh Hi 
dông nhân dan quyêt djnh; kê hoach huy dng nhan 1irc, tài chinh dé giâi quyêt 
các van dé cap bach cUa dja phuang trInh Hi dông nhân dan quyêt djnh. 

- Cong tác tài chInh, thu - chi ngân sách, kinh t - h tng, các dr an, 
chuxmg trInh, dâu tu xây drng car ban, xây dimg, ctôi mói, xác tiên dâu ti.r ho trçi 
phát trin các Doanh nghip, Hçip tác xã, các to chüc kinh té; cOng tác giãm 
nghèo bn vttng và chiiarng trInh mile tiêu quOc gia ye xây dirng nOng thôn mâi. 

- Chi dao  nhfing nhim vI quan trng, dt xut, nhay cam thuc các linh 
virc kinh t, vAn hóa, xã hi, dOi ngoi, quôc phông, an ninh. 

- Quyt djnh nhftng giâi pháp d.c bit quan trng, có tInh chit dt phá v 
A S * S • 5 9 A 9 A •7 chi dao  dieu hanh trong timg thcri gian ma Chu tch thay can phai trrc tiep xix ly. 

- CM dao  v cOng tác bi thiz&ng, giãi phóng mt bang các cong trinh do 
Uy ban nhân dan huyn lam chü dâu tu; trir cong tác bôi thumg thirc hin các 
cOng trinh lien quan dn giâi quyêt tn tai,  vrnrng mAc cong trInh thñy din 
Dng Nai 3 và 4 do Ban quãn 1, giãi quyêt các ton tai,  vithng mAc cOng trInh 
thüy din Dng Nai 3 và 4 1am chü dâu tu. 

- Ngi.r&i thirc hin phát ngOn và cung c.p thông tin cho baa chI cüa 
UBND huyn. 

- Giit môi lien h cong tác vói Tinh üy, F]DND-UBND tinh, các Sâ ban 
ngành cüa tinh, Thithng tWc  Huyn üy, Thithng tnrc HDND huyn, Uy ban Mt 
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trn T quc Vit Nam huyn, Tôa an Nhãn dan huyn, Vin Kim sat Nhân 
dan huyn trong thc hin nhim vi cüa UBND huyn. 

- Chü tjch các Hi dng, Trueing các Ban chi dto cüa huyn theo các linh 
virc lien quan. 

c) Trrc tip theo dôi và chi dto cac co quan dan vj: Côngan huyn, Ban 
Chi huy Quân sir huyn, Phông Ni vii, phông Tài chInh và Ké hoch, phông 
Kinh tê & HT, Ban quân 1 dr an và Phát triên qu5 dat huyn (linh virc dâu ti.r 
xây dirng, Bi thuing - giâi phóng mt bang các cong trInh do huyn lam chü 
dâu tr), Thanh tra huyn, Kho bac  Nhà nuic huyn, Chi ciic Thuê khu vrc Gia 
NghTa - Dk Glong, Chi C%1C Thi hãnh an dan sir huyn, Chi nhánh Din lirc Gia 
NghTa - Dk Glong, Chi nhánh Ngân hang chInh sách x hi huyn. 

d) Phii trách dja bàn xã Quãng Khê, xà Dk Som. 
2. Các Phó Chü tjch Uy ban nhãn dan huyn: 
2.1. Dng chI Nguyn Van Hçp, Uy viên Ban Thu'ông viii Huyn üy, 

Phó Chü tjch UBND huyn 
a) Lam nhim vi Phó Chà tjch thu&ng trirc, thay m.t Chü tjch chi d.o, 

diêu hành hoat  dng chung cüa UBND huyn khi ChU tjch di yang hoc dugc 
Chü tjch üy quyên. 

b) Giüp ChU tjch chi dao,  diu hành, xà l cong vic thuc linh vrc nông 
nghip, lam nghip, Tài nguyen & MOi truông và mt sO lTnh virc khác do Chü 
tjch üy quyên. 

- Tnr&ng Ban quãn l giãi quy& nhftng tn ti, vxóng mc trong cong tác 
bOi thithng, hO trçi và tái djnh ci.r, tái djnh canh d an cong trInh thüy din Dông 
Nai 3,4. 

- Chi do giãi quy&, xü 1 các tn tai  trong cong tác quán 12, bão v rrng, 
và din tIch dat lam nghip trên dja bàn huyn. 

- Cong tác djnh canh, djnh cix, sp xp, n djnh dan cix vüng kinh t mdii 
vàdândi cutir do. 

- Cong tác bi thuing, giâi phóng mt b.ng các dir an, cOng trInh trén dja 
bàn huyn không do Uy ban nhân dan huyn lam chü dâu tu và cong tác bôi 
thu?mg, ho trçl và tái djnh cix, tái djnh canh dir an cong trInh thüy din Dông Nai 
3,4. 

- Phê duyt giá dt phic vi cOng tác bi thung, giái phóng mt bang trên 
dja bàn huyn; 

- Chü trI t chüc tip cong dan, giâi quyt kin nghj, khiu ni, t cáo cüa 
các tO ch(rc, cong dan ye các lTnh virc duqc phân công, phi trách. 

- Theo dôi, don dc, chi dao hoat dng cüa các doanh nghip, hçip tác xà 
(thuc linh vrc nông, lam nghip) trén dja bàn huyn theo lTnh virc dtrçic phân 
công, phi trách. 

- Chü tjch Hi dng, Trithng các ban chi do cüa huyn trên các llnh virc 
duqc phãn cong. 
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- Ngui thirc hin phát ngôn vã cung cp thông tin cho báo chf cüa 
UBND huyn. 

c) Trirc tip theo dôi, chi di.o các Phông, Ban don vj: Phông Tài nguyen 
và Môi trung, Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn, các &rn vj, to chüc 
dixgc giao, thuê quân 1, bâo v và phát triên rrng trén dja bàn huyn, Trung tam 
Djch vii k thut nông nghip huyn, Chi nhánh Cong t' khai thác cong trInh 
thüy 1ci, Hat  kiêm lam, Chi nhánh Vn phông däng k dat dai huyn, Ban quãn 
l dir an và Phát triên qu dat (linh vic BOi thithng - giãi phóng mt b.ng các 
cong trInh con lai,  quàn 1, dâu giá dat), Hçp tác xA v sinh môi trithng, Chi 
nhánh Ngân hang Nông nghip và phát triên nông thôn huyn. 

d) Phii trách dja bàn: Xã Quãng Son, xã Däk RMäng, xA Dàk Plao. 
d) Các nhim vi khác do Chü tjch giao. 
2.2. Ding chI Doàn Van Phirong, Huyn üy viên, Phó Chfl tch Uy 

ban nhân dan huyn 
a) Giüp ChU tjch chi dao,  diu hành, xü l cong vic thuc các lTnh virc 

Giáo diic và Dào tao,  Van hóa — thông tin, du ljch, the diic, the thao — truyên 
thanh, truyên hInh, báo chI, Y té, Dan tc, thanh niên, ton giáo, Lao dng — 
thixo'ng binh và xä hôi, các chInh sách an sinh xâ hi, Giáo dic thithng xuyên — 
Giáo dic nghê nghip, Giáo dc Quôc phOng — An ninh, ni chInh và mt so 
linh vrc khác do Chü tjch phân cOng, üy quyên. 

- Phó truàng Ban quân l giâi quy& nMng tn tai,  vu&ng mc trong cong 
tác bi thuing, h trcl và tái djnh Cu, tái djnh canh di,r an Cong trInh thCiy din 
Dng Nai 3, 4. Phê duyt quyêt toán, phê duyt các phuong an côngtác bôi 
thung, h trçl và tái djnh cu, tái djnh canh dir an cOng trInh thüy din Dông Nai 
3,4. 

- Chü trI t chüc tip cOng dan, giâi quy& kin nghj, khiu nai,  tá cáo cüa 
các to chi'rc, cong dan ye các linh vrc duçic phân cong phi trách. 

- Theo dôi, dOn dc, chi do hoat dng cüa các doanh nghip theo lTnh 
virc duçic phân cOng phii trách. 

- Chü tjch các Hi dng, Tmng các Ban chi dao,  các dir an cüa huyn 
theo các linh virc thrçic phân cong. 

- Duçic Chü tjch üy quyn phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chI 
cüa UBND huyn. 

- Chju trách thim truâc Chü tjch thçrc hin quy ch phi hqp gifla 
UBND huyn vâi các ban Dâng, khOi Doàn the và các tO chirc hi cüa huyn. 

b) Tc tip theo dôi va chi dao  các don vj: Van phOng Hi dng nhan 
dan vâ Uy ban nhàn dan huyn, Ban tiêp cOng dan, PhOng Tu pháp, phOng Ni 
vit (ye cOng tác ton giáo, thanh nien), phOngDãn tc, phOng Giáo dic và Dào 
tao, phOng VAn hóa và Thông tin, phOng Y tê, phOng Lao dng thuong binh và 
XA hi, Trung tam Giáo diic nghê nghip — Giáo d%lc thu&ng xuyen, Hi Chü 
thp do, HOi  ngui cao tuôi, Trung tam Y tê huyn, tru&ng Dan tOc  Ni trü 
huyn, tru&ng THPT Dàk Glong, trumg THPT Lê Duân, Bixu din - Viên thông 
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Däk Glong, Trung tam Van hóa — Th thao và Truyn thông và các ca quan, dan 
vi thuc linh vrc phi trách. 

c) Phi,i trách dja bàn: Xä Dk Ha, xä Quãng Hôa. 
d) Các thim vii khác do Chü tjch giao. 
3. Các Uy viên Uy ban nhán dan huyn phñn cong phi•i trãch các Iinh 

vlyc, ciii the nhir sau: 
3.1. Dng chI Dinh Quang Ha,  Chi huy tnnng Ban Chi huy Quân sir 

huyn, Uy viên Uy ban nhan dan huyn: Ph%i trách 11th virc cong tác quôc 
phông, quail sir dja phrnring; gift rnoi quan h và phôi hqp thirc hin các thim 
v11 do B Chi huy Quãn s1r tinh Dák Nông chi dao,  phii trách dja bàn xâ Quãng 
Hôa và thirc hin các nhim vi khác theo sir phãn cong cüa Chü tjch. 

3.2. Dng chI Nguyn Xuãn Hung, Tru&ng Cong an huyn, Uy viên Uy 
ban nhân dan huyn: Phi trách llnh vrc cong tác an ninh chInh trj, trt tir an 
toàn xà hi; gift môi quan h và phôi hçip thirc hin các nhim vii do Cong an 
tinh Däk Nông chi dao, phii trách dja bàn xâ Quãng San và thrc hin các nhim 
vi khác theo sir phãn cong cüa Chü tjch. 

3.3. Dng chI Nguyn Drc Hâi, Uy vien Uy ban nhân dan huyn: Phi 
trách llnh vrc Van phông HOi  dông nhân dan - Uy ban than dan huyn; tr1rc tiêp 
quân 1 va chi dao hoat dng cüa B phn tiêp nhn và trâ kêt qua theo co chê 
mt cra, mt ci:ra lien thông, tiêp cong dan, ph%i trách dja bàn xã Dàk Plao Va 

thirc hin các thim vi khác theo s1r phãn cOng cüa Chü tjch. 
3.4. Dng chI Trn Qu& Hi&n, Uy vien Uy ban nhân dan huyn: Phii 

trách 11th vrc Ni vi, Hi nguii cao tuôi, Hi chft thp dO, phii trách dja bàn xä 
Quàng Khe và thirc hin các nhim vi khác theo si phân cong cüa Chü tjch. 

3.5. Dông chI Nguyn Hông Thanh, Uy viên Uy ban nhân dan huyn: Phii 
trách 11th vrc Van hóa và Thông tin, Trung tam van hóa — the thao — truyên 
thông, phii trách dja bàn xä Däk Som và th'irc hin các thim v1i khác theo s1r 
phân cong cüa Chil tjch. 

3.6. Ding clii Trtxcing COng Djnh, Uy viên Uy ban nhân dan huyn: Phi 
trách 11th vrc Kinh tê và Ha tang, phii trách dja bàn xâ Däk Ha và thirc hin các 
thim vi khác theo sir phân cong cüa Chü tjch. 

3.7. Dng chi Mai Van Thng, Uy viên Uy ban nhân dan huyn: Phii trách 
11th v'jc NOng nghip, lam nghip, NOng thôn mâi và phát triên nông thOn, 
Trung tam Djch vi k thut NOng nghip, ph'i trách dja bàn xã Quãng San và 
thirc hin các thim vi khác theo sir phãn cong cüa ChU tjch. 

3.8. Dng chI Lê Dti Thành, Uy viên Uy ban nhân dan huyn: Phii trách 
ye llnh vrc Giáo diic và dào tao,  Giáo dic thiiOng xuyen, phii trách dja bàn xã 
Däk Ha và thc hiên các nhiêm vi khác do Chü tjch Uy ban than dan huyn 
giao. 

3.9. Dng clii Phm Düc Anh, Uy viên Uy ban nhân dan huyn: Phi trách 
ye llnh vc tài nguyen và mOi trtx&ng gôm: dat dai, tài nguyen nuóc, tài nguyen 
khoáng san, mOi tnrOng, do dac  và bàn do, biên dôi khI hu, phii trách dja bàn xä 
Quâng HOa và thrc hin các nhim vi khác theo sr phãn cOng cüa Chü tjch. 
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3.10. Dng chI Ma Tun Xuãn, Uy vien Uy ban nhãn dan huyn: Phii 
trách linh virc Y té, phi trách dja bàn xA Däk RMäng và thc hin các nhim vii 
khác theo sir phân cong cüa Chü tjch. 

3.11. Dng chI Nguyn Thj Thüy, Uy viên Uy ban nhãn dan huyn: Phii 
trách ye lTnh virc Lao dng — thtrng binh và xâ hi, giáo d'c nghê nghip, p1 
trách dja bàn xã Däk RMng và thirc hin các nhim vi khác do Chü tjch Uy 
ban nhân dan huyn giao. 

Di vói lânh dto cac phông, ban trrc thuc UBND huyn chtra là thành 
viên UBND huyên: Các dông chI Chi tjch, các Phó chü tjch UBND huyn phii 
trách 1mb vrc trrc tiêp quàn 1, chi dao. 

Ngoài nhim vi duçic phán cOng trên, can cir vào yêu câu nhim vi và 
diêu kin cong tác trong trng thii gian, Chü tjch së phãn cOng, giao vic cho các 
thành viên UBND huyn phi trách, thirc hin mt so cong tác dt xuât hoc theo 
tüng chuyên dê. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k tir ngày k và thay th 
Quyt djnh so 1284/QD-UBND ngày 14/7/202 1 cüa Chü tjch UBND huyn Däk 
Glong. 

Các Uy viên Uy ban nhân dan huyn, Thu truOng các co quan, don vi trrc 
thuôc Uy ban nhân dan huyn, ChU tjch Uy ban nhân dan các xã chju trách 
nhim thi hành Quyêt djnh nay./. 

Noi n/i (in: 
-Nhi.rDiéu3; 
- UBND tinh Däk Nong; 
- Van phông Tinh üy; 
- VAn phông UBND tinh Dâk Nông; 
- Các S&, ban, ngành cüa tinh; 
- Thr&ng trijc Huyn üy; 
- Thi.rông trurc HDND huyn; 
- Thtrng trc UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban DAng, cac cx quan, doàn thô huyn; 

- Các c quan, don vi dóng t?i  dja phuong; 
- CVP, PCVP HDND-UBND huyn; 
- Trang IiDT huyn (dê dAng tâi); 
- Lisu: VT. 

CHU TICH 

Trãn Nam Tliuãn 
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