
ỦY BAN NHAÂN DAÂN                   COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

        XAÕ IA NHIN                   Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc 

Số:77 /QÑ -UBND                               Ia nhin, ngaøy 26  thaùng  7 naêm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ cho Ủy viên Ủy ban nhân dân xã  

Khóa V nhiệm kỳ 2021-2026 
 

CHUÛ TÒCH UYÛ BAN NHAÂN DAÂN XAÕ  

 

Caên cöù Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Caên cöù Quyeát ñònh soá 436/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện 

Chư Păh về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Nhin 

nhiệm kỳ 2021-2026; Quyeát ñònh soá 434/QÑ-UBND ngaøy 13 thaùng 7 naêm 2021 veà vieäc 

pheâ chuaån keát quaû baàu chöùc vuï Phoù Chuû tòch Uûy ban nhaân daân xaõ Ia Nhin nhieäm kyø 

2021-2026; 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã Ia Nhin Chư Păh khoá V, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

 

QUYEÁT ÑÒNH: 

 

Ñieàu 1. Phaân coâng nhieäm vuï cho Chuû tòch, Phoù chuû tòch vaø caùc Thaønh vieân Uyû 

ban nhaân daân xaõ khoaù V, nhieäm kyø 2021- 2026 nhö sau: 

1. Chuû tòch Uyû ban nhaân daân xaõ: 

Laõnh ñaïo, quaûn lyù chung vaø toaøn dieän caùc maët coâng taùc; caùc hoaït ñoäng ñoái noäi, 

ñoái ngoaïi cuûa Uyû ban nhaân daân xaõ; 

Laø chuû taøi khoaûn ngaân saùch xaõ; chæ ñaïo, ñieàu haønh caùc lónh vöïc: noäi chính, taøi 

chính, keá hoaïch phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi, ñaûm baûo quoác phoøng-an ninh, coâng taùc caûi 

caùch haønh chính, thi ñua- khen thöôûng; löu tröõ taøi lieäu lòch söõ; quaûn lyù xaây döïng; 

tröôûng ban caùc Ban chæ ñaïo thuoäc lónh vöïc ñöôïc phaân coâng phuï traùch. Phuï traùch vaø 

theo doõi caùc ngaønh Coâng an, quaân söï . 

Giöõ moái quan heä chaáp haønh giöõa Uyû ban nhaân daân xaõ vôùi Thöôøng tröïc HÑND 

xaõ, Ñaûng uyû, caùc cô quan Ñaûng vaø Nhaø nöôùc caáp treân; giöõ moái quan heä phoái hôïp giöõa 

Uyû ban nhaân daân xaõ vôùi caùc ban, ngaønh, ñoaøn theå cuûa huyeän, ñaïi bieåu HÑND huyeän 

trúng cử taïi ñòa baøn xaõ, Thöôøng tröïc HÑND xaõ, Ban Thöôøng tröïc UBMTTQ xaõ, caùc 

ñoaøn theå cuûa xaõ vaø caùc cô quan ñôn vò cuûa huyeän, tænh, Trung öông ñöùng chaân treân ñòa 

baøn xaõ. 

2. Phoù chuû tòch Uyû ban nhaân daân xaõ: 

Giuùp Chuû tòch Uyû ban nhaân daân xaõ phuï traùch vaø chæ ñaïo caùc lónh vöïc gồm: 

- Lĩnh vực kinh teá nhö: noâng nghieäp, laâm nghieäp, thuyû lôïi, thuyû saûn, giao thoâng - 

vaän taûi, khoa hoïc coâng ngheä, Taøi nguyeân - Moâi tröôøng, thöông maïi - dòch vuï, kinh teá 



Hôïp taùc xaõ, xaây döïng noâng thoân mới gaén vôùi an ninh noâng thoân theo thaåm quyeàn cuûa 

caáp xaõ. 

- Lĩnh vực xã hội như: Giaùo duïc, Vaên hoaù, Truyeàn thanh, Y teá, Daân soá-Gia ñình 

vaø treû em, Daân toäc - Toân giaùo, lao ñoäng, vieäc laøm, xoaù ñoùi - giaûm ngheøo, chính saùch 

ñoái vôùi ngöôøi coù coâng vôùi nöôùc, baûo trôï xaõ hoäi, cöùu trôï xaõ hoäi, phoøng choáng teä naïn xaõ 

hoäi, vaø caùc vaán ñeà xaõ hoäi khaùc theo thaåm quyeàn cuûa caáp xaõ. 

Phuï traùch caùc ngaønh: Tö phaùp -Hoä tòch, Noâng nghieäp, giao thoâng - thuyû lôïi, 

khuyeán noâng, Văn phòng, bộ phận một cửa, Daân toäc – Toân giaùo, Vaên hoaù-Xaõ hoäi, caùc 

ñôn vò tröôøng hoïc cuûa xaõ, Y teá, Daân soá - Gia ñình vaø treû em, Hoäi chöõ thaäp ñoû, LÑ -

TB& XH; thực hiện một số nhiệm vụ khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã uỷ quyền. 

Giöõ moái quan heä chaáp haønh giöõa Uyû ban nhaân daân xaõ vôùi Thöôøng tröïc HÑND 

xaõ, Ñaûng uyû, caùc cô quan Ñaûng vaø Nhaø nöôùc caáp treân; giöõ moái quan heä phoái hôïp giöõa 

Uyû ban nhaân daân xaõ vôùi caùc ban, ngaønh, ñoaøn theå cuûa huyeän, ñaïi bieåu HÑND huyeän 

hoaït ñoäng taïi ñòa baøn xaõ, Thöôøng tröïc HÑND xaõ, Ban Thöôøng tröïc UBMTTQ xaõ, caùc 

ñoaøn theå cuûa xaõ vaø caùc cô quan ñôn vò cuûa huyeän, tænh, Trung öông ñöùng chaân treân ñòa 

baøn xaõ. Phuï traùch thoân 1,2,3. 

4. Tröôûng coâng an xaõ, UÛy vieân Uyû ban nhaân daân xaõ: 

Giuùp Chuû tòch Uyû ban nhaân daân xaõ phuï traùch vaø ñieàu haønh lónh vöïc an ninh traät 

töï theo thaåm quyeàn cuûa Coâng an xaõ. Phụ trách các thôn 6, thôn Ia Sik làng Kênh 

Chóp; 

5. Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, Ủy vieân Uyû ban nhaân daân xaõ 

Giuùp Chuû tòch Uyû ban nhaân daân xaõ phuï traùch vaø ñieàu haønh lónh vöïc quốc phòng-

an ninh theo thaåm quyeàn cuûa BCH quaân sự xaõ. Phụ trách các thôn: 7, làng Bàng. 

Ñieàu 2. Caùc oâng, baø: Coâng chöùc Vaên phoøng-Thoáng keâ xaõ; caùc Ủy vieân Uyû ban 

nhaân daân xaõ khoaù V, nhieäm kyø 2021- 2026; caùn boä, coâng chöùc caùc ngaønh chuyeân moân 

cuûa xaõ, Tröôûng thoân caùc thoân, laøng chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy. 

Quyeát ñònh coù hieäu löïc thi haønh keå töø ngaøy kyù./. 

 

 

Nôi nhaän:                                                                                 CHUÛ TÒCH                                                                                                             

- UBND huyeän;                                                                          

- TT Ñaûng uûy; 

- TT HDND xaõ; 

- UB MTTQ xaõ;  

- Caùc ban ngaønh ñoaøn theå;                                                 

-  Nhö ñieàu 2;                                                                                            

-  Löu VP.                                                                                        Phạm Bá Năm 
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