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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đông Hòa, ngày       tháng       năm 2020 

         

THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo  

UBND thị xã Đông Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 

────────── 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số: 662/QĐ-UBND, ngày 17/5/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Phú Yên về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đông 

Hòa nhiệm kỳ 2016-2021; 

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021; 

UBND thị xã Đông Hòa phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND thị xã nhiệm 

kỳ 2016- 2021 như sau: 

1. Ông: Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã:  

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của UBND thị xã. Trực tiếp phụ trách những lĩnh vực công tác sau đây: 

a) Phụ trách chung và các lĩnh vực công tác: Chỉ đạo tổ chức thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị; quản 

lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Quản lý quỹ đất đô thị; việc sử dụng 

quỹ đất đô thị phục vụ cho việc xây dựng công trình hạ tầng đô thị; quản lý nhà đô 

thị; quản lý việc kinh doanh nhà ở; sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để 

phát triển nhà ở tại đô thị; Quản lý đất đai; Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật trong việc xây dựng nhà ở tại đô thị thực hiện các biện pháp quản lý dân cư và 

tổ chức đời sống dân cư đô thị. Giao thông vận tải. Quyết định chủ trương đầu tư 

xây dựng dự án, công trình; ngân sách; tài chính, kế hoạch; quốc phòng, an ninh; 

công tác tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách hành chính; địa giới hành 

chính; phòng chống tham nhũng; bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông; 

phòng, chống cháy nổ, ùn tắc giao thông trên địa bàn; thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; tư pháp; công tác thi hành pháp luật; thi đua khen thưởng, 

kỷ luật. Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông tại UBND thị xã. 

Ký ban hành các văn bản  theo quy định  pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.  

b) Thường xuyên giữ mối quan hệ với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các 

Sở, ban, ngành tỉnh, với Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã, 

UBMTTQVN thị xã, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Chánh án Tòa án 
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nhân dân thị xã, Chi cục Trưởng Thi hành án Dân sự thị xã; Chi Cục Thống kê; 

Đội Quản lý Thị trường số 3. 

c) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban chỉ đạo hoặc Hội đồng chuyên 

ngành thuộc lĩnh vực phụ trách theo quyết định của UBND thị xã; thành viên một 

số Ban chỉ đạo và Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh. 

d) Phụ trách theo dõi các phòng, cơ quan, UBND xã, phường: Văn phòng 

HĐND&UBND thị xã; Tài chính-Kế hoạch; Quản lý đô thị; Tài nguyên và Môi 

trường (đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu, ký cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng 

đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất); Nội vụ; Thanh tra; Tư pháp; Ban Quản 

lý DAĐTXD thị xã; Công an thị xã; Cơ quan Quân sự thị xã; Đồn Biên phòng Hòa 

Hiệp Nam; Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô; Chi cục thuế thị xã; Kho bạc 

Nhà nước thị xã; UBND phường Hòa Vinh; phường Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp 

Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Xuân Tây, Hòa Tâm. 

2. Ông: Nguyễn Văn Hồng, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã: Phụ 

trách Văn hóa-Xã hội; Nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

a) Trực tiếp giúp Chủ tịch UBND thị xã: Là người phát ngôn của UBND thị 

xã; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham gia giải quyết các vụ 

việc khiếu kiện của tổ chức, công dân liên quan đến UBND thị xã và Quyết định 

hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã theo luật định.  

 Phụ trách các lĩnh vực, công tác: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây 

dựng nông thôn mới; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nước sạch và vệ 

sinh môi trường; lĩnh vực tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; 

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; văn hóa, thể thao và truyền thanh; du 

lịch; công nghệ thông tin; giáo dục và đào tạo; y tế; lao động thương binh và xã 

hội; gia đình; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội; tôn giáo; dân tộc; đối 

ngoại; thanh niên; hội; Trưởng Ban đại diện phòng Giao dịch Ngân hàng chính 

sách xã hội thị xã. Chỉ đạo sắp xếp mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch đô thị; 

khoa học công nghệ; kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế 

khác, đổi mới và phát triển doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh; điện lực; ngân 

hàng. 

Ký ban hành các văn bản theo quy định pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.  

Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phụ 

trách và chịu trách nhiệm về tiến độ thời gian. 

b) Thường xuyên giữ mối quan hệ với: Các sở, ban, ngành tỉnh, nhất là theo 

lĩnh vực trực tiếp phụ trách; Điện lực Đông Hòa; HTX hoạt động trên lĩnh vực 

nông nghiệp công nghiệp, xây dựng, vận tải và thương mại; các Chi nhánh Ngân 

hàng trên địa bàn; Hạt kiểm Lâm; Trạm Thú y; Trạm Bảo vệ thực vật; Trạm 

khuyến nông; BQL rừng Đặc dụng Đèo cả; Trạm Kênh Nam; các hội, đoàn thể thị 

xã; Trung tâm chính trị thị xã; Bảo hiểm xã hội thị xã; Trung tâm Y tế thị xã; Bưu 

điện thị xã; Viễn thông Đông Hòa-Tây Hòa; các tổ chức nghề nghiệp có liên quan; 

Phòng Giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội thị xã. 
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c) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban chỉ đạo hoặc Hội đồng chuyên 

ngành thuộc lĩnh vực phụ trách theo quyết định của UBND thị xã; thành viên một 

số Ban chỉ đạo và Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh (theo phân công của Chủ tịch 

UBND thị xã). 

d) Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các phòng, UBND xã, phường: Phòng Kinh 

tế (lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thương mại, dịch vụ, khoa học 

công nghệ;); Tài nguyên và Môi trường (ký cấp giấy chứng nhận giao đất tái định 

cư, đính chính Giấy chứng nhận); Trung tâm Phát triển quỹ đất ; Lao động- 

Thương binh và Xã hội; Văn hóa và Thông tin; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính-Kế 

hoạch (HTX Nông nghiệp, kinh tế tập thể, phát triển doanh nghiệp; đăng ký kinh 

doanh); Văn phòng HĐND&UBND thị xã (lĩnh vực Y tế, Dân tộc, Đối ngoại); 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-

Giáo dục thường xuyên; các Hội đặc thù thuộc UBND thị xã; Thanh tra (lĩnh vực 

giải quyết khiếu nại, tố cáo); Nội vụ (lĩnh vực Thanh niên, tôn giáo, hội); Ban quản 

lý DAĐTXD (đôn đốc tiến độ thực hiện dự án thuộc lĩnh vực phụ trách); UBND 

các xã, Hòa Thành, Hòa Tân Đông,  Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam. 

3. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch UBND thị xã xem xét có sự 

điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế. 

UBND thị xã Đông Hòa xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để liên 

hệ công tác./. 

(Thông báo này thay cho Thông báo số 06/TB-UBND ngày 06/01/2021 và 

số 612/TB-UBND ngày 14/4/2021). 

 
Nơi nhận:      

- UBND tỉnh (B/c);                                                                            

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- TT Thị ủy;  

- TT HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các Thành viên UBND thị xã; 

- Các cơ quan tỉnh, TW trên địa bàn thị xã 

- Các cơ quan, đơn vị thị xã (3 khối); 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường;   

- Chánh, PCVP; 

- Lưu: VT, CVTH Văn phòng. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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