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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ DUY TIÊN 

   

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Duy Tiên, ngày 15  tháng 11  năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO  

Về việc phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo UBND thị xã 

                                         (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ 

chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thị 

xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định số 1066/QĐ-UBND; Quyết định số 

1069 ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Phê chuẩn kết quả 

bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Thông báo số 178 - TB/TU ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Duy Tiên về việc phân công lãnh đạo UBND thị xã phụ trách các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; 

Căn cứ Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh Hà Nam. 

Căn cứ Quyết định số 3191 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 7  năm 2021, ban hành 

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên; 

Ủy ban nhân dân thị xã phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

thị xã như sau: 
 

1. Đồng chí Ngô Văn Liên- Chủ tịch UBND thị xã 

Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên của 

UBND thị xã, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc thị xã, chịu trách nhiệm trước 

UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân thị xã về toàn bộ hoạt động của UBND thị xã.  

Phụ trách chung 

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, phát triển đô thị, quốc phòng, an ninh, tổ chức, Giáo dục - Đào tạo, y tế, dân số, 

gia đình và trẻ em, cải cách hành chính, công vụ, công chức, ngân sách nhà nước 

trên địa bàn, thi đua khen thưởng. 

Phụ trách các đơn vị: 

- Công an thị xã, 

- Ban Chỉ huy quân sự, 

- Phòng Tài chính- Kế hoạch, 

- Phòng Nội vụ, 
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- Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

- Phòng Y tế; Trung tâm Y tế, 

- Thanh tra thị xã, 

- Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên. 
 

2. Đồng chí Nguyễn Quý Hùng- Phó Chủ tịch UBND thị xã 

Phụ trách các lĩnh vực: Phát triển công nghiệp, xây dựng, giao thông, thương 

mại, dịch vụ, khoa học, công nghệ, nông nghiệp, thủy lợi, nông thôn mới, đất đai, 

tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, thanh tra, kiểm tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, tôn giáo, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, 

văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, Lao động, chính sách xã hội; các hội đoàn thể, các 

chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Làm nhiệm vụ Thường trực thay Chủ 

tịch UBND thị xã giải quyết các công việc khi Chủ tịch UBND thị xã đi công tác. 

Phụ trách các cơ quan, đơn vị: 

- Văn phòng HĐND&UBND thị xã, 

- Quản lý đô thị, 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

- Phòng kinh tế, 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất 

- Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân 

- Chi cục Thống kê, 

- Đội quản lý trật tự Đô thị, 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa- Thể thao, 

- Phòng Tư pháp, 

- Phòng Lao động- TB&XH, 

- Đài Truyền thanh, 

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên, 

- Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã. 

- Bảo hiểm xã hội thị xã, 

- Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, 

- Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT chi nhánh Duy Tiên, 

- Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp. 

- Các hội đoàn thể: Chữ thập đỏ, Hội người mù, Hội người khuyết tật, Hội 

khuyến học, Hội cựu giáo chức, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Hội cựu 

thanh niên xung phong, Hội truyền thống bộ đội Trường Sơn, Hội Đông y, Hội 

Chiến sỹ CMBĐBTĐ, Ban Đại diện Hội người cao tuổi, Hội Sinh vật cảnh, Hội 

doanh nghiệp. 

Trong quá trình điều hành, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch 

UBND thị xã phân công bổ sung, điều chỉnh tạm thời thay thế một số lĩnh vực phụ 

trách của các Phó Chủ tịch UBND thị xã để đảm bảo giải quyết kịp thời các nhiệm 

vụ thường xuyên, cấp bách, đột xuất. 
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Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Thông báo số    

80/TB-UBND ngày 15 tháng 07 năm 2021 của UBND thị xã Duy Tiên, về việc 

phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ TU, TT HĐND TX (báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND TX; 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc 

thị xã; các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị 

xã; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Ngô Văn Liên 
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