ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 325 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 30 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch
và các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình
Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 – 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 – 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 – 2021;
Căn cứ Quy chế làm việc hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình
Thuận;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên
UBND tỉnh như sau:
I. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, Phó Chủ
tịch và các Ủy viên UBND tỉnh:
1. Chủ tịch UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Chủ tịch) lãnh đạo chung mọi
mặt hoạt động và công tác trong chức trách, nhiệm vụ của UBND tỉnh theo quy
định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của UBND
tỉnh.
Chủ tịch quản lý chung và toàn diện công tác của UBND tỉnh, cùng tập
thể UBND tỉnh chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND tỉnh trước Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chịu trách nhiệm cá nhân về thực
hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công, kể cả các công việc được ủy quyền
cho các Ủy viên UBND tỉnh, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND tỉnh thực hiện.
Chủ tịch liên đới chịu trách nhiệm về các quyết định của các Phó Chủ tịch
UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Phó Chủ tịch) khi thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch
phân công.
2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ do Chủ tịch phân công, các Phó
Chủ tịch chủ động giải quyết công việc. Nếu có vấn đề liên quan đến các Phó
Chủ tịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch chủ động phối hợp với nhau để giải
quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang
phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch quyết định.
3. Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Chủ tịch phân công.
Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và trước pháp luật về các quyết
định liên quan đến việc thực hiện các công việc được Chủ tịch phân công; báo
cáo xin ý kiến của Chủ tịch khi thấy cần thiết.
4. Trong trường hợp thấy cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch vắng mặt thì
Chủ tịch trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch vắng mặt hoặc
phân công cho một Phó Chủ tịch khác giải quyết (bằng cuộc họp hội ý Chủ tịch,
Phó Chủ tịch hoặc bằng văn bản). Việc phân công công việc giữa các Phó Chủ
tịch (quy định tại Mục III, Điều 1 Quyết định này) có thể thay đổi theo Quyết
định của Chủ tịch.
5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc, nguyên tắc làm việc và mối
quan hệ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND tỉnh thực
hiện theo đúng Quy chế làm việc hiện hành của UBND tỉnh.
6. Vào sáng thứ ba và thứ sáu hàng tuần, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch có
buổi họp giao ban để thống nhất ý kiến xử lý công việc, triển khai các công việc
2

cần tập trung trong tuần. Các nội dung họp giao ban do Văn phòng UBND tỉnh
tổng hợp các ý kiến của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và trình Chủ tịch quyết định
nội dung họp. Tại các buổi giao ban, Chủ tịch, Phó Chủ tịch trực tiếp báo cáo
trao đổi công việc hoặc ủy nhiệm cho Giám đốc các sở, ngành, Chánh Văn
phòng UBND tỉnh trình bày các nội dung công việc cần trao đổi.
7. Ngoài các phiên họp UBND tỉnh để quyết định các vấn đề theo quy
định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; theo yêu cầu công việc, Chủ
tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh có các cuộc họp chung (họp
UBND tỉnh) để đóng góp ý kiến về nội dung các đề án lớn, quan trọng sẽ trình
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.
II. Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Chủ tịch trong phạm vi
lĩnh vực được phân công:
1. Chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan và các Hội thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân
huyện, thị xã, thành phố xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát
triển kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước; các dự án, đề án, văn bản quy phạm
pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, cơ quan và các Hội thuộc tỉnh, Ủy
ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức thực hiện các chủ
trương, chính sách, pháp luật, kế hoạch và ngân sách thuộc lĩnh vực mình phụ
trách; phát hiện và đề xuất kịp thời những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung hoặc giải
quyết. Nếu phát hiện các Sở, ngành, cơ quan và các Hội thuộc tỉnh, Hội đồng
nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ban hành văn
bản hoặc làm những việc trái với pháp luật của Nhà nước, quy định của Trung
ương thì đình chỉ việc thi hành văn bản đó và chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoặc đề
nghị sửa đổi, bổ sung theo quy định.
3. Giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc lĩnh vực và thẩm quyền
được Chủ tịch phân công, các vấn đề liên ngành mà các Thủ trưởng các sở,
ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan không thống
nhất được ý kiến.
4. Theo dõi công tác tổ chức và cán bộ, làm Chủ tịch Hội đồng kỷ luật cán
bộ, chỉ đạo việc xử lý những vấn đề nội bộ thuộc các cơ quan được Chủ tịch
phân công.
5. Các Phó Chủ tịch không xử lý các vấn đề ngoài phạm vi Chủ tịch phân
công và những vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể UBND tỉnh.
III. Phân công cụ thể:
1. Đ/c Nguyễn Ngọc Hai - Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ
tịch UBND tỉnh:
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a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh,
lãnh đạo các thành viên UBND tỉnh, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn
thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tọa các phiên họp
UBND tỉnh. Chủ trì các cuộc họp tập thể Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, các cuộc
họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác và các công việc sau:
- Công tác Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân
sách nhà nước hàng năm và dài hạn của tỉnh. Quy hoạch, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm của thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết, các sở ngành và
cơ quan thuộc tỉnh theo sự phân công phụ trách (khâu chỉ đạo, đôn đốc xây dựng
quy hoạch, kế hoạch; chủ trì thẩm định hoặc góp ý ban đầu trước khi trình ra
UBND tỉnh hoặc tập thể Chủ tịch, các Phó Chủ tịch thông qua).
- Phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước của tỉnh hàng năm.
- Công tác nội chính, pháp chế; công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh;
kinh tế đối ngoại; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và kỷ luật cán bộ; địa giới
hành chính tỉnh; công tác cải cách hành chính; Quy chế và lề lối làm việc của
UBND tỉnh.
- Công tác thi đua khen thưởng.
- Những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh
tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
- Những giải pháp quan trọng, có tính chất đột phá về chỉ đạo điều hành
trong từng thời gian để thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Chính phủ, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy.
- Quyết định đầu tư các nguồn vốn ngân sách, cho chủ trương đầu tư các
dự án của các thành phần kinh tế (nội dung này có thể đưa ra Hội ý Chủ tịch, các
Phó Chủ tịch UBND tỉnh để thống nhất quyết định), bổ sung ngoài kế hoạch đầu
năm các công trình đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh.
c) Giữ mối quan hệ với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh,
Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh,
Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội
chính Tỉnh ủy.
d) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ,
Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng
tỉnh và cơ quan khác thuộc khối công việc có liên quan.
đ) Trưởng các Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy, Chủ tịch Hội đồng các lĩnh vực
có liên quan.
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2. Đ/c Lương Văn Hải, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh:
a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, giúp Chủ tịch
tịch chuẩn bị một số báo cáo và nội dung công tác lớn, thay mặt Chủ tịch giải
quyết một số công việc, ký thay một số văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch
và lãnh đạo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Chủ tịch đi vắng.
b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của các huyện,
các Sở ngành và cơ quan thuộc tỉnh theo sự phân công phụ trách (khâu chỉ đạo,
đôn đốc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chủ trì thẩm định hoặc góp ý ban đầu
trước khi trình ra UBND tỉnh hoặc tập thể Chủ tịch, các Phó Chủ tịch thông
qua).
- Công tác tổng hợp báo cáo kinh tế - xã hội định kỳ 6 tháng, năm; công
tác tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tín dụng ngân hàng, hải quan,
công nghiệp và thương mại, công tác quản lý thị trường, điện lực, công tác biển
đông hải đảo, quản lý đô thị, nhà ở và đất ở.
- Chỉ đạo về công tác kinh tế tư nhân và phát triển các doanh nghiệp thuộc
các thành phần kinh tế, công tác xúc tiến đầu tư chung của tỉnh; cụm công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các khu công nghiệp;
- Phụ trách sản xuất vật liệu xây dựng và sản xuất nước sinh hoạt đô thị.
- Kế hoạch đầu tư phát triển, công tác quản lý xây dựng cơ bản chung.
- Theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực xử lý rác.
- Đề xuất chủ trương xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực: Dân dụng công nghiệp, các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, các hội, cơ quan hành
chính, sự nghiệp, đầu tư biển đảo, quốc phòng, hạ tầng các khu dân cư, tái định
cư; viện trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu
tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề bao gồm các dự án
hạ tầng ngoài hàng rào gắn các khu, cụm công nghiệp và các công trình khác
thuộc lĩnh vực phụ trách. Các dự án ngoài ngân sách thuộc các lĩnh vực được
phân công... (trừ phần việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch).
c) Giúp Chủ tịch phụ trách công tác thanh tra, chỉ đạo tổ chức và xử lý kết
quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai thuộc lĩnh vực, Sở,
ngành được phân công phụ trách.
- Được Chủ tịch ủy quyền làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu
nại và tranh chấp đất đai của tỉnh. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh
chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch (bao gồm cả các vụ việc khiếu nại,
tố cáo, tồn đọng, phức tạp kéo dài nằm trong Kế hoạch giải quyết của Thanh tra
Chính phủ).
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- Được Chủ tịch ủy quyền tham gia tố tụng hành chính tại cơ quan Tòa án
theo quy định của Luật Tố tụng hành chính (liên quan các vụ án thuộc lĩnh vực,
dự án được phân công phụ trách).
d) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra
tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công thương, Ban Quản lý các Khu công
nghiệp, Công ty Điện lực tỉnh, Cục Thống kê, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước,
Chi cục Hải quan Bình Thuận, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước, các chi nhánh
ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng phát triển,
các cơ quan khác và các hội nghề nghiệp có liên quan.
đ) Trưởng các Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy, Chủ tịch Hội đồng các lĩnh vực
do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.
3. Đ/c Nguyễn Đức Hòa, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh:
a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác thuộc lĩnh vực văn hóa, xã
hội; du lịch:
- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của các huyện,
các sở ngành và cơ quan thuộc tỉnh theo sự phân công phụ trách (khâu chỉ đạo,
đôn đốc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chủ trì thẩm định hoặc góp ý ban đầu
trước khi trình ra UBND tỉnh hoặc tập thể Chủ tịch, các Phó Chủ tịch thông
qua).
- Giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, dân số gia đình và trẻ
em, thể dục thể thao, văn hóa thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, dân vận
chính quyền, thông tin - truyền thông, bưu chính - viễn thông, công nghệ thông
tin, lao động và các vấn đề xã hội, giảm nghèo.
- Công tác tôn giáo, dân tộc, du lịch.
- Công tác nhân quyền, ngoại vụ (trừ công tác kinh tế đối ngoại), công tác
về người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các dự án phi chính phủ (NGOs).
- Đề xuất chủ trương xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực: Văn hóa, xã
hội, y tế, thể dục thể thao, giáo dục đào tạo, phát thanh truyền hình và các công
trình khác thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. Các dự án ngoài ngân sách thuộc
các lĩnh vực được phân công, trong đó có nguồn viện trợ phát triển chính thức
(ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)…(trừ phần việc thuộc thẩm quyền của
Chủ tịch UBND tỉnh).
b) Giúp Chủ tịch chỉ đạo tổ chức và xử lý kết quả thanh tra; giải quyết
khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai (trừ các trường hợp đưa ra Hội đồng tư vấn
giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai của tỉnh) thuộc lĩnh vực, Sở, ngành
được phân công phụ trách.
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- Được Chủ tịch ủy quyền tham gia tố tụng hành chính tại cơ quan Tòa án
theo quy định của Luật Tố tụng hành chính (liên quan các vụ án thuộc lĩnh vực,
dự án được phân công phụ trách).
c) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Thông tin Truyền thông, Sở Khoa
học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã
hội, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình,
Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Nghề,
Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội; các cơ quan, các
tổ chức xã hội và các hội nghề nghiệp có liên quan.
d) Giữ mối liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu
chiến binh tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Bình
Thuận.
đ) Trưởng các Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy, Chủ tịch Hội đồng các khối công
việc do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.
4. Đ/c Lê Tuấn Phong, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh:
a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của các huyện,
các sở ngành và cơ quan thuộc tỉnh theo sự phân công phụ trách (khâu chỉ đạo,
đôn đốc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chủ trì thẩm định hoặc góp ý ban đầu
trước khi trình ra UBND tỉnh hoặc tập thể Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND
tỉnh thông qua).
- Nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản, giao thông
vận tải, xây dựng giao thông nông thôn, tài nguyên và môi trường, thủy lợi, công
tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, phát triển kinh tế xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, di dân tự do.
- Kinh tế hợp tác, phát triển làng nghề.
- Đề xuất chủ trương xây dựng các công trình thuộc các lĩnh vực: Đê, kè,
cảng cá, thủy lợi; các công trình trong chương trình tái định cư di dân tự do, phát
triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi, chương trình nước sạch nông
thôn, giao thông, cảng vận tải và các công trình khác thuộc lĩnh vực phụ trách.
Các dự án ngoài ngân sách thuộc các lĩnh vực được phân công, trong đó có
nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI)…(trừ phần việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh).
- Chỉ đạo tổ chức và xử lý kết quả thanh tra; giải quyết khiếu nại tố cáo,
tranh chấp đất đai (trừ các trường hợp đưa ra Hội đồng tư vấn của tỉnh) thuộc
lĩnh vực, các dự án, sở, ngành được phân công phụ trách.
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b) Giúp Chủ tịch chỉ đạo tổ chức và xử lý kết quả thanh tra; giải quyết
khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai (trừ các trường hợp đưa ra Hội đồng tư vấn
giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai của tỉnh) thuộc lĩnh vực, Sở, ngành
được phân công phụ trách.
- Được Chủ tịch ủy quyền tham gia tố tụng hành chính tại cơ quan Tòa án
theo quy định của Luật Tố tụng hành chính (liên quan các vụ án thuộc lĩnh vực,
dự án được phân công phụ trách).
c) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp
tác xã, Ban Dân tộc; các cơ quan khác và các hội nghề nghiệp có liên quan.
d) Giữ mối liên hệ với Hội Nông dân tỉnh.
đ) Trưởng các Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy, Chủ tịch Hội đồng các lĩnh vực
do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.
5. Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Ngô Minh Chính - Giám đốc Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch: Phụ trách lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Nguyễn Ngọc Chỉnh - Giám đốc Sở
Nội vụ: Phụ trách lĩnh vực Nội vụ.
c) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Hồ Ngọc Được - Giám đốc Sở Tư
pháp: Phụ trách lĩnh vực Tư pháp.
d) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Nguyễn Hồng Hải - Giám đốc Sở Giao
thông Vận tải: Phụ trách lĩnh vực Giao thông Vận tải.
đ) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Trần Văn Hải - Chánh Thanh tra tỉnh:
Phụ trách lĩnh vực Thanh tra.
e) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Nguyễn Thị Minh Tâm - Giám đốc Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội: Phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh
và Xã hội.
g) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Mai Kiều - Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn: Phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn.
h) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Hồ Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên và
Môi trường: Phụ trách lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.
i) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Phan Công Ngôn - Chỉ huy trưởng Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phụ trách lĩnh vực quân sự.
k) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Nguyễn Văn Phong - Giám đốc Sở Tài
chính: Phụ trách lĩnh vực Tài chính.
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l) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo: Phụ trách lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
m) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Trần Văn Toản - Giám đốc Công an
tỉnh: Phụ trách lĩnh vực Công an.
n) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Xà Dương Thắng - Giám đốc Sở Xây
dựng: Phụ trách lĩnh vực xây dựng.
o) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Võ Văn Hòa - Trưởng Ban Dân tộc
tỉnh: Phụ trách lĩnh vực Dân tộc.
p) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Vũ Văn Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin
và Truyền thông: Phụ trách lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
q) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Sở Y tế:
Phụ trách lĩnh vực Y tế.
r) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Võ Thanh Bình - Chánh Văn phòng
UBND tỉnh: Phụ trách Văn phòng.
s) Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phụ
trách lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.
IV. Phân công một số vấn đề chi tiết.
1. Về tài chính:
a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực quyết định phân bổ chi tiết,
điều chỉnh các khoản chi công việc, chương trình mục tiêu thuộc cơ quan, lĩnh
vực phụ trách trong phạm vi dự toán đầu năm.
b) Về giải quyết các khoản tạm ứng, ứng trước và kinh phí cho các cơ
quan, đơn vị ngoài dự toán UBND tỉnh giao đầu năm.
Chủ tịch quyết định về các khoản chi ngoài dự toán và các khoản cấp tạm
ứng, ứng trước ngân sách trong năm kế hoạch. Trong phạm vi phụ trách, khi có
vấn đề phát sinh chi ngân sách ngoài kế hoạch các Phó Chủ tịch có ý kiến và đề
nghị Chủ tịch hoặc đưa ra tập thể Chủ tịch, Phó Chủ tịch bàn thống nhất quyết
định.
2. Trong quản lý các dự án đầu tư:
- Chủ tịch chịu trách nhiệm về chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối
với tất cả công trình, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách và vốn ODA; chủ trương
đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh;
các Phó Chủ tịch được phân công phụ trách lĩnh vực phải có ý kiến cụ thể đối
với từng công trình, dự án trước khi Chủ tịch quyết định chủ trương đầu tư (trừ
một số lĩnh vực Chủ tịch ủy quyền cho Phó Chủ tịch). Các khâu còn lại trong
quá trình thực hiện dự án (chuẩn bị đầu tư, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, phương
án đền bù giải tỏa tổng thể, công tác đền bù, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng
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đất, giao đất, cho thuê đất; các vấn đề liên quan rừng và đất rừng, vấn đề xử lý ô
nhiễm môi trường và giải quyết các vướng mắc, khiếu nại,…) do Phó Chủ tịch
phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giải quyết và chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch, trước pháp luật.
3. Phân công báo cáo và xin ý kiến giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương:
- Chủ tịch trực tiếp ký đối với tất cả các văn bản báo cáo, xin ý kiến giải
quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các vấn đề liên quan đến nhiều
Bộ, ngành Trung ương; trước khi Chủ tịch ký, các Phó Chủ tịch phụ trách từng
lĩnh vực, phải giúp Chủ tịch xem xét thông qua.
- Các báo cáo chuyên đề, xin ý kiến chuyên ngành, các góp ý dự thảo văn
bản của các Bộ, ngành Trung ương do các Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực trực
tiếp ký văn bản.
4. Phân công báo cáo và xin ý kiến giải quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
và Thường trực Tỉnh ủy:
- Tập thể UBND tỉnh (các thành viên UBND tỉnh) cho ý kiến đối với các
vấn đề UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy chế
làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh)
cho ý kiến đối với các vấn đề UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh
ủy theo Quy chế nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ công tác của Thường trực
Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo nhiệm vụ được phân công, tổ chức cuộc
họp nghe cơ quan chủ trì chuẩn bị nội dung và các sở, ngành, địa phương có liên
quan báo cáo, thảo luận sâu kỹ những vấn đề có ý kiến khác nhau, thống nhất
quan điểm trước khi báo cáo tập thể UBND tỉnh, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh
xem xét, thông qua trước khi xin ý kiến giải quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
và Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.
5. Phân công phụ trách các tổ chức:
Hội nghề nghiệp, Hội quần chúng, Hội xã hội theo nguyên tắc: Chủ tịch,
các Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực nào sẽ trực tiếp giải quyết và chỉ đạo các
Hội thuộc lĩnh vực đó (danh sách cụ thể theo bảng phân công đính kèm).
6. Phân công các thành viên UBND tỉnh phụ trách địa bàn các huyện, thị
xã, thành phố (theo bảng phân công đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế
Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND
tỉnh Bình Thuận.
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Điều 3. Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên
UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3;
- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;
- Cơ quan HCSN TW trên địa bàn tỉnh;
- Chánh, PVP. UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc Văn phòng;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC. Thuận.

CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Bình Thuận
Email:
ubnd@binhthua
n.gov.vn
Cơ quan: Ủy
ban Nhân dân
tỉnh Bình Thuận
Ngày ký:
30.01.2019
15:38:41 +07:00

Ký bởi: Nguyễn
Ngọc Hai
Email:
hainn@ubnd.binht
huan.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Bình Thuận
Ngày ký:
30.01.2019
15:38:25 +07:00

Nguyễn Ngọc Hai
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Phân công các thành viên UBND tỉnh
phụ trách địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 325 /QĐ-UBND
ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Ngọc Hai

Chủ tịch UBND tỉnh

2

Lương Văn Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

3

Nguyễn Đức Hòa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

4

Lê Tuấn Phong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

5

Phan Công Ngôn

Ủy viên UBND tỉnh

6

Trần Văn Toản

Ủy viên UBND tỉnh

7

Nguyễn Văn Phong

Ủy viên UBND tỉnh

8

Nguyễn Ngọc Chỉnh Ủy viên UBND tỉnh

9

Võ Văn Hòa

Ủy viên UBND tỉnh

10

Ngô Minh Chính

Ủy viên UBND tỉnh

11

Hồ Ngọc Được

Ủy viên UBND tỉnh

12

Nguyễn Hồng Hải

Ủy viên UBND tỉnh

13

Nguyễn Thị Minh
Ủy viên UBND tỉnh
Tâm

14

Trần Văn Hải

Ủy viên UBND tỉnh

ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH
Phan Thiết, La Gi
Tuy phong, Bắc Bình, Phú
Quý.
Hàm Thuận Bắc, Hàm
Tân.
Hàm Thuận Nam, Đức
Linh, Tánh Linh.
Cùng Phó Chủ tịch phụ
trách Phú Quý.
Cùng Chủ tịch phụ trách
Phan Thiết.
Cùng Phó Chủ tịch phụ
trách Hàm Tân.
Cùng Phó Chủ tịch phụ
trách Hàm Thuận Nam.
Cùng Phó Chủ tịch phụ
trách Bắc Bình.
Cùng Phó Chủ tịch phụ
trách Tánh Linh.
Cùng Phó Chủ tịch phụ
trách Bắc Bình.
Cùng Phó Chủ tịch phụ
trách Đức Linh.
Cùng Phó Chủ tịch phụ
Hàm Thuận Bắc
Cùng Chủ tịch phụ trách
La Gi.
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15

Mai Kiều

Ủy viên UBND tỉnh

16

Hồ Lâm

Ủy viên UBND tỉnh

17

Phan Đoàn Thái

Ủy viên UBND tỉnh

18

Vũ Văn Tuấn

Ủy viên UBND tỉnh

19

Xà Dương Thắng

Ủy viên UBND tỉnh

20

Nguyễn Quốc Việt

Ủy viên UBND tỉnh

21

Võ Thanh Bình

Ủy viên UBND tỉnh

22

Giám đốc Sở Kế
Ủy viên UBND tỉnh
hoạch và Đầu tư

Cùng Phó Chủ tịch phụ
trách Tuy Phong.
Cùng Chủ tịch phụ trách
La Gi.
Cùng Phó Chủ tịch phụ
trách Bắc Bình.
Cùng Phó Chủ tịch phụ
trách Hàm Tân.
Cùng Chủ tịch phụ trách
Phan Thiết
Cùng Phó Chủ tịch phụ
trách Tánh Linh.
Cùng Phó Chủ tịch phụ
trách Hàm Thuận Bắc.
Cùng Phó Chủ tịch phụ
trách Tuy Phong.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách các Hội
(Ban hành kèm theo Quyết định số 325 /QĐ-UBND
ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)
Chủ tịch, Phó Chủ tịch
phụ trách
I. Hội được Nhà nước
giao biên chế
1. Chủ tịch
Nguyễn Ngọc Hai
2. Phó Chủ tịch
Nguyễn Đức Hòa

II. Hội xã hội - nghề
nghiệp, xã hội
1. Phó Chủ tịch
Lương Văn Hải

2. Phó Chủ tịch
Nguyễn Đức Hòa

Tên Hội

Hội Luật gia
- Hội Chữ thập đỏ
- Hội Đông y
- Hội Văn học Nghệ thuật
- Hội Người mù tỉnh
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
- Hội Nhà báo
- Hội Kiến trúc sư
- Hiệp hội nhà thầu xây dựng
- Hội Doanh nhân trẻ
- Hiệp hội Doanh nghiệp
- Hiệp hội Điện gió
- Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng
- Hội Châm Cứu
- Liên đoàn Bóng đá
- Liên đoàn Quần vợt
- Hội Sinh vật cảnh
- Câu lạc bộ mô tô thể thao
- Câu lạc bộ hưu trí
- Liên đoàn Cầu lông
- Hội võ thuật Taekwondo
- Hội VoVinam
- Hội Võ thuật cổ truyền
- Hội Điều dưỡng
- Hội Y học
- Hội Dược học
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3. Phó Chủ tịch
Lê Tuấn Phong

- Hội Thầy thuốc trẻ
- Hội Ngoại khoa
- Hội Răng Hàm Mặt
- Hội Nữ hộ sinh
- Hội Kế hoạch hoá gia đình
- Hội Thân nhân kiều bào
- Hội Khuyến học
- Hội Cựu giáo chức
- Hội Cựu tù chính trị
- Hội Cựu thanh niên xung phong
- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin
- Ban Đại diện Hội Người cao tuổi
- Hiệp hội Du lịch
- Hội Golf Bình Thuận
- Hội Tin học
- Hội Cựu quân nhân Quân đoàn 2
- Hội Truyền thống Trường sơn – Đường Hồ Chí
minh Việt Nam tỉnh
- Liên minh các Hợp tác xã tỉnh
- Hiệp hội Thuỷ sản
- Hội Nghề cá
- Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết
- Hội Làm vườn
- Hội Lâm nghiệp
- Hiệp hội Thanh long
- Hiệp hội tôm giống
- Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường
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