ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG CẦU TRE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 284/QĐ-UBND

Cầu Tre, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch,
các Ủy viên Ủy ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026.
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẦU TRE
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy
định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn
nhiệm, mãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;
Căn cứ các Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND
quận Ngô Quyền về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND
phường Cầu Tre khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định số 1731/QĐ-UBND
ngày 03/10/2020 và Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND
quận Ngô Quyền về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân phường Cầu Tre nhiệm kỳ 2016-2021;
Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND; Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày
03/10/2020 của HĐND phường Cầu Tre về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch, Phó
Chủ tịch UBND phường Cầu Tre nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị Quyết số 65/NQHĐND ngày 04/8/2020 của HĐND phường Cầu Tre về xác nhận kết quả bầu
Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Tre nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị qyết số
06/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 và Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21/5/2020
của HĐND phường Cầu Tre về xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND
phường Cầu Tre nhiệm kỳ 2016-2021;
Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân
phường Cầu Tre về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân
phường Cầu Tre;
Xét đề nghị của Văn phòng - Thống kê phường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên
UBND phường Cầu Tre, cụ thể như sau:
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1. Ông Nguyễn Chiến Vương - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
phường.
Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 36, Điều 64 và Điều
121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các nhiệm vụ, quyền
hạn sau:
a. Lãnh đạo toàn diện công tác của UBND phường, các thành viên của
UBND và các ban, ngành, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường; trực
tiếp chỉ đạo các công tác trọng điểm, đột xuất, quan trọng của phường.
b. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quốc phòng – An ninh, Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, Tài chính – Ngân sách, Tư pháp, Địa chính - Xây dựngMôi trường, cải cách hành chính, quy hoạch đất đai, quy hoạch đô thị, công tác
cán bộ- công chức, các vấn đề về đầu tư, xây dựng cơ bản thuộc phường, công
tác thanh tra và phòng chống tham nhũng, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
c. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị: Công an, Quân sự,
Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp.
d. Là trưởng ban: Ban chỉ đạo cải cách hành chính; Ban chỉ đạo An toàn
giao thông; Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm; Ban chỉ huy phòng chống
thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Ban chỉ đạo giảm nghèo; Ban chỉ đạo thực hiện áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Ban
điều hành vốn vay Ngân hàng CSXH.
Là Chủ tịch: Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng xét nâng bậc lương
thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức; Hội
đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng Khoa học và công nghệ; Hội đồng thẩm
định chỉ số cải cách hành chính; Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; Hội đồng
xét duyệt trợ cấp xã hội; Hội đồng chính sách.
Là Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng khác theo quy định của pháp luật.
đ. Thay mặt UNND phường giữ mối quan hệ phối hợp với Tòa án nhân dân,
Viện Kiểm soát nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự quận.
2. Ông Trần Đức Duy – Phó Chủ tịch UBND phường
Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 122 Luật Tổ
chức chính quyền địa phương năm 2015 và theo sự phân công của Chủ tịch
UBND phường; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về việc thực
hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể:
a. Phụ trách lịch vực: Quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, nhà ở, khoa
học và công nghệ, nông nghiệp, thú y, kinh tế, công nghiệp, phòng cháy chữa
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cháy, điện. Giải quyết các đơn thư kiến nghị và tiếp công dân theo lĩnh vực được
phân công phụ trách.
- Trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng
mặt bằng Dự án T40 - Ngã 5 sân bay Cát Bi.
- Giúp Chủ tịch UBND phường chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý quy hoạch đô
thị, trật tự an toàn giao thông, cải cách hành chính, phòng chống thiên tai, tìm
kiếm cứu nạn, giáo dục quốc phòng – an ninh, tiếp công dân và giải quyết đơn
thư, tham gia tố tụng trong một số vụ án hành chính khi được Chủ tịch UBND
phường ủy quyền.
b. Trực tiếp chỉ đạo các ban, ngành, bộ phận chuyên môn: Bộ phận Địa chính Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Tổ quản lý đô thị, Tổ quản lý chợ, Kinh tế.
c. Được Chủ tịch UBND phường ủy nhiệm:
- Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực: đất đai, tài
nguyên và môi trường, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, thống kê, trật tự xây
dựng - trật tự đường hè – vệ sinh môi trường đô thị, thú y, khoa học, công nghệ,
điện lực, sử dụng năng lượng, phòng cháy chữa cháy, sở hữu công nghệ, tiêu chuẩn
đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, quản lý giá, lệ phí, hóa đơn, thương
mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Ký các văn bản trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Ký xác nhận
đảm bảo các chứng từ thu, chi ngân sách trong lĩnh vực phụ trách trước khi trình
Chủ tịch ký duyệt; ký các hồ sơ giấy tờ liên quan tới công tác chứng thực, thị
thực hành chính.
- Ký các báo cáo của UBND phường khi được phân công.
- Ký đề xuất giấy nghỉ phép cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động do phường quản lý thuộc lĩnh vực phụ trách trình Chủ tịch.
d. Là Chủ tịch: Hội đồng tư vấn thuế phường.
Là trưởng ban: Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật; Trưởng ban
biên tập website.
Là Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng khác do Chủ tịch UBND
phường phân công.
đ. Thay mặt UBND phường trong mối quan hệ phối hợp giữa UBND
phường với các sở, ban, ngành thành phố, phòng chuyên môn của UBND quận
thuộc lĩnh vực phụ trách.
e. Có nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường: Thay mặt
Chủ tịch UBND phường điều hành công việc của UBND phường khi Chủ tịch
UBND phường đi vắng và báo cáo lại Chủ tịch UBND phường.
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g. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch
UBND phường.
3. Bà Phí Thị Hồng Vân – Phó Chủ tịch UBND phường
Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 122 Luật Tổ
chức chính quyền địa phương năm 2015 và theo sự phân công của Chủ tịch
UBND phường; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về việc thực
hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể:
a. Phụ trách lĩnh vực: Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, thể dục thể
thao, quảng cáo, y tế, an toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình, lao
động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo. Giải quyết các đơn thư, kiến nghị và
tiếp công dân theo lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Giúp Chủ tịch UBND phường chỉ đạo lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp
luật, hòa giải ở cơ sở, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, trợ giúp pháp lý, quy
chế dân chủ ở cơ sở, quản lý nhà nước về hội, tổ chức xã hội và xã hội nghề
nghiệp, phòng chống tội phạm – tệ nạn xã hội, tiếp công dân và giải quyết đơn
thư, tham gia tố tụng trong một số vụ án hành chính khi được Chủ tịch UBND
phường ủy quyền.
b. Trực tiếp chỉ đạo các ban, ngành, bộ phận chuyên môn: Bộ phận Một
cửa, Bộ phận Lao động- thương binh và xã hội, Bộ phận Văn hóa Thông tin,
Trạm Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
c. Được Chủ tịch UBND phường ủy nhiệm:
- Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực: văn hóa,
thể thao, du lịch, y tế, an toàn thực phẩm, giáo dục và đào tạo, lao động, bảo
hiểm xã hội, bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, dạy nghề, phòng
chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình.
- Ký các quyết định: Cho phép thành lập, sát nhập, chia tách giải thể lớp
mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình; hỗ trợ mai táng phí, trợ cấp, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội; Trợ cấp cho
gia đình, cá nhân nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội; Hỗ trợ xây
dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách xã
hội có hoàn cảnh khó khăn; phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận
nghèo hàng năm;
Ký các văn bản trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Ký xác nhận
đảm bảo các chứng từ thu, chi ngân sách trong lĩnh vực phụ trách trước khi trình
Chủ tịch ký duyệt; ký các giấy tờ hộ tịch; ký các hồ sơ giấy tờ liên quan tới công
tác chứng thực, thị thực hành chính.
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Ký các báo cáo tháng, quý và các báo cáo khác của UBND phường khi
được phân công.
- Ký đề xuất giấy nghỉ phép cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động do phường quản lý thuộc lĩnh vực phụ trách trình Chủ tịch.
d. Là Trưởng ban: Ban quản lý phát triển vùng đô thị; Ban chỉ đạo xác nhận
người có công; Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích; Ban chỉ đạo phòng
chống dịch bệnh; Ban chỉ đạo quỹ đền ơn đáp nghĩa; Ban chỉ đạo chăm sóc sức
khỏe nhân dân; Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá; Ban chỉ đạo công tác
Dân số - KHHGĐ; Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục các bậc học và xóa mù chữ;
Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Ban Chỉ đạo công
tác khắc phục tình trạng quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị;
Là Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng khác do Chủ tịch UBND
phường phân công.
đ. Thay mặt UBND phường trong mối quan hệ phối hợp giữa UBND
phường với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội quận thuộc lĩnh
vực phụ trách; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể, tổ
chức chính trị xã hội phường.
e. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch
UBND phường.
4. Ông Vũ Tiến Dũng - Ủy viên UBND phường, Trưởng Công an
phường:
Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 123 Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
Tham mưu giúp UBND phường về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phối hợp trong công
tác phòng cháy chữa cháy, các mặt công tác Công an và chịu trách nhiệm trước
UBND, Chủ tịch UBND phường về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các
thành viên khác của UBND phường chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của
UBND phường; báo cáo công tác trước HĐND phường khi được yêu cầu.
5. Ông Phạm Quang Huy - Ủy viên UBND phường, Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự phường
Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 123 Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
tham mưu giúp UBND phường về các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa
phương, phối hợp công tác phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn và chịu
trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND phường về việc thực hiện nhiệm vụ
được giao; cùng các thành viên khác của UBND phường chịu trách nhiệm tập thể
về hoạt động của UBND phường; báo cáo công tác trước HĐND phường khi
được yêu cầu.
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Điều 2. Các ông (bà) Ủy viên UBND phường căn cứ nhiệm vụ được phân
công và Quy chế làm việc của UBND phường có trách nhiệm chủ động tổ chức
thực hiện.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, Quyết định này tiếp tục được điều chỉnh,
và bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu của công việc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2021 và thay thế
Quyết định số số 277/QĐ-UBND ngày 21/08/2020 của UBND phường Cầu Tre.
Điều4. Các Ông (bà): Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Ủy
viên UBND phường, Văn phòng UBND, các ngành, đoàn thể, đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- TT Quận ủy - HĐND - UBND quận;
- Phòng Nội vụ;
- Đảng ủy - HĐND - UBND phường;
- UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể phường;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Chiến Vương
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