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UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

   XÃ NGHĨA HOÀ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:     /QĐ - UBND                          Nghĩa Hoà, ngày 19 tháng 01 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ đối với  Ủy viên Ủy ban nhân dân và cán bộ, 

 công chức, cán bộ không chuyên trách thuộc khối Ủy ban nhân dân xã, 

Trưởng thôn trong  nhiệm kỳ 2021-2026 
     

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2015); Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14; 

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sử đổi bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và luật biên chức số 52/2019/QH14; 

 Căn cứ Nghị định số 112/2011-NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn; 

 Căn cứ Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ  

hướng dẫn  một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Nghị quyết 136/NQ-HĐND ngày 25/5/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Gia lai quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối 

với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; người trực 

tiếp  tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với 

các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Thực hiện Công văn về việc  hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 

136/NQ-HĐND ngày 25/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 46/NV-

XDCQ ngày 25/3/2021 của phòng Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

136/NQ-HĐND ngày 25/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Thống nhất tại cuộc họp Ủy ban nhân dân xã ngày  07/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Ủy ban nhân dân xã và cán 

bộ, công chức khối Ủy ban nhân dân xã như sau: 

1. Ông Nguyễn Huy Thiện - Chủ tịch UBND xã:  

Lãnh đạo quản lý chung  và toàn diện các mặt công tác của Ủy ban nhân dân 

xã, Thành viên Ủy ban nhân dân xã, Thôn trưởng các thôn, làng trên địa bàn xã; 
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các hoạt động đối nội, đối ngoại của Ủy ban nhân dân xã; Chủ tài khoản ngân sách 

xã. 

Chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Nội chính; Tài chính; Thuế, Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội; Đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; Quốc 

phòng - quân sự địa phương; Quy hoạch; Đầu tư - xây dựng; Công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp; Thương mại; Cải cách hành chính; Thi đua - Khen thưởng; 

Thương mại, dịch vụ; Trưởng các ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. 

 Phụ trách và theo dõi các ban, ngành, thôn: Công an, Xã đội; Văn phòng - 

Thống kê; Kế toán - Tài chính; Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng, thôn 5. 

Giữ mối quan hệ giữa UBND xã với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Giữ mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân 

xã với các phòng, ban huyện, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ứng cử tại xã. 

Chịu trách nhiệm trước tập thể UBND xã và Chủ tịch UBND huyện đối với 

việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. 

2. Ông  Lê Trung Vinh-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã:  

Phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, gồm các lĩnh vực: Tài nguyên - Môi 

trường; Đất đai - trật tự xây dựng; Giáo dục, y tế; Dân tộc - Tôn giáo; văn hóa 

thông tin, thể dục thể thao; Dân số, gia đình và trẻ em; Lao động, việc làm; Bảo 

hiểm xã hội; Xóa đói, giảm nghèo; Chính sách đối với người có công cách mạng; 

Bảo trợ xã hội; Cứu trợ xã hội và các vấn đề về xã hội khác; Xây dựng nông thôn 

mới; nông nghiệp- giao thông - thủy lợi, cải cách hành chính và các lĩnh vực khác 

theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã. 

Phụ trách theo dõi các đơn vị, các bộ phận chuyên môn, thôn: Trường Mầm 

non, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trạm y tế, Địa chính - Xây dựng, Địa 

chính - Nông nghiệp, Thú y - Chăn nuôi, Văn hóa - Xã hội; Dân tộc  -Tôn giáo; 

Hội chữ thập đỏ, Hội Người Cao tuổi, Hội Khuyến học, bộ phận “Một cửa”,  thôn 

2, làng Kênh. Đồng thời giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giữ mối quan hệ giữa 

UBND xã với các Đoàn thể xã (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, 

Xã Đoàn). Trưởng các ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. 

Hàng tháng tổ chức họp các bộ phận chuyên môn phụ trách, đánh giá thực 

hiện nhiệm vụ từng bộ phận. 

Được sử dụng quyền hạn trong việc quyết định, giải quyết các công việc 

thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã về quyết định đó. Báo cáo và đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem 

xét, quyết định, xử lý kịp thời các công việc liên quan đến lĩnh vực được phân 

công phụ trách khi đã phối hợp xử lý nhưng ý kiến chưa thống nhất.   

Xử lý văn bản điều hành trên phần mềm hệ thống Một cửa điện tử - quản lý 

văn bản và điều hành của đơn vị; 

Chịu trách nhiệm giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực Chủ tịch UBND xã 

phụ trách khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã vắng mặt hoặc ủy quyền.  

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và tập thể UBND xã đối với việc 

thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. 



3 

 

 

3. Ông   Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên Ủy ban nhân dân - Trưởng Công 

an xã: 

3.1. Ủy viên Ủy ban nhân dân: 

Phụ trách điều hành lĩnh vực an ninh trật tự. Thực hiện các biện pháp đảm 

bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an 

ninh tổ quốc; Thực hiện biện pháp phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội các 

hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương; Quản lý hộ khẩu, tổ chức đăng ký 

tạm trú, tạm vắng tại địa phương; Phụ trách theo dõi thôn 3. 

Được sử dụng quyền hạn trong việc giải quyết, quyết định các vấn đề thuộc 

lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã về quyết định đó. 

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, các ban, ngành đoàn thể xã giải quyết 

các vấn đề về an ninh chính trị trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Phối hợp 

với Tư pháp - Hộ tịch xã, hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước tại các thôn, 

làng. 

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và tập thể UBND xã đối với việc 

thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công phụ trách. 

3.2. Trưởng Công an: 

 a. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên 

địa bàn theo quy định của pháp luật; 

b. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an 

xã và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền; 

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao; 

 Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và Trưởng Công an huyện đối 

với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. 

4. Ông Lê Ngọc Khánh - Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chỉ huy Trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự xã: 

4.1. Ủy viên Ủy ban nhân dân: 

Phụ trách điều hành lĩnh vực Quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện 

các biện pháp đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; xây dựng phong 

trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; Phụ trách theo dõi thôn 1. 

Được sử dụng quyền hạn trong việc giải quyết, quyết định các vấn đề thuộc 

lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã về quyết định đó. 

Phối hợp với Công an, các ban, ngành đoàn thể xã giải quyết các vấn đề về 

an ninh chính trị trên địa bàn theo quy định của pháp luật.  

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và tập thể UBND xã đối với việc 

thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công phụ trách 

4.2. Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự: 

 a. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về Quốc phòng và 

các quy định khác có liên quan. 

b. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao. 
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Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện đối với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. 

5.  Bà Nguyễn Thị Thục - Công chức  Văn phòng - Thống kê (Văn 

phòng Tổng hợp): 

 a. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, 

cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật. 

b. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch 

làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các hội nghị; chuẩn bị 

các điều kiện phục vụ các hội nghị và các hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tiếp tổ chức, cá nhân đến liên hệ công 

tác. 

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa 

liên thông”; kiểm soát thủ tục hành chính, tập hợp, thống kê và quản lý cơ sở dữ 

liệu theo các lĩnh vực trên địa bàn; tổng hợp, theo dõi, báo cáo việc thực hiện quy 

chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội; tổng hợp, thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

theo quy định của pháp luật. 

- Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng phần mềm quản lý nhân sự. 

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành 

và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao. 

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã  đối với việc thực hiện các nhiệm 

vụ đã được phân công. 

6.  Bà Đỗ Thị Ngọc Nhân - Công chức  Văn phòng - Thống kê (Văn 

phòng Văn thư - Lưu trữ): 

a. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực:  Văn phòng - Thống kê.  

Phụ trách, thực hiện nhiệm vụ: Văn thư  - Lưu trữ, Tiếp dân. 

b. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: 

- Thực hiện nhiệm vụ Văn thư - Lưu trữ: Lưu trữ Hồ sơ của đơn vị; đăng ký, 

quản lý công văn đi, công văn đến; đánh máy, phô tô, chuyển giao các loại văn bản 

và giấy tờ của đơn vị. Theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn bản trên hệ thống một cửa 

điện tử - quản lý văn bản và điều hành.  

- Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch 

làm việc của  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. 

- Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức các kỳ họp, hội nghị; 

chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp, hội nghị và các hoạt động của Hội đồng 

nhân dân. 
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- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tiếp dân; nhận đơn thư 

khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.  

- Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng : Phần mềm một cửa điện tử - quản lý 

văn bản và điều hành; Họp thư công vụ; Chữ ký chứng thư số; Xây dựng chính 

quyền điện tử. 

- Giúp Đảng ủy thực hiện một số nhiệm vụ khi có yêu cầu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật chuyên ngành do 

Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao. 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã đối với việc thực hiện các 

nhiệm vụ đã được phân công. 

7. Bà Nguyễn Thị  Diễm Phúc - Công chức  Kế toán - Tài chính (Kế toán 

chi):  

a. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Tài chính, kế toán trên 

địa bàn theo quy định của pháp luật. 

b. Phụ trách nhiệm vụ chi ngân sách, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách. 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của 

cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài 

chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật (theo lĩnh vực phụ trách). 

- Thực hiện công tác kế toán ngân sách (chi ngân sách cấp xã, kế toán thanh 

toán, kế toán vật tư, tài sản, kế toán tiền mặt, tiền gửi...) theo quy định của pháp 

luật. 

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công thuộc thẩm 

quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện nhiệm vụ phụ trách Kế toán. 

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành 

và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao. 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và Trưởng phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện đối với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công và các 

chứng từ chi. 

 8. Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Công chức Kế toán - Tài chính (Kế toán 

thu): 

a. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Tài chính, kế toán trên 

địa bàn theo quy định của pháp luật. 

b. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Xây dựng dự toán thu ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

tổ chức thực hiện dự toán thu và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn; 
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- Tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của 

cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài 

chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật (theo lĩnh vực phụ trách). 

- Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, kế toán các quỹ công 

chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán vật 

tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với công chức kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây 

dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của 

pháp luật. 

- Thực hiện, quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. 

- Hỗ trợ ông Phạm Duy Khánh: vào sổ chứng thực, hộ tịch. 

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành 

và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao. 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và Trưởng phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện đối với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công và các 

chứng từ thu, xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.  

9. Bà Nguyễn Thị Phương Huê – Bí thư đoàn Thanh niên xã, kiêm 

nhiệm chức danh Công chức  Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi 

trường (Địa chính - Xây dựng - Môi trường): 

a. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, địa giới hành 

chính, tài nguyên, môi trường, xây dựng, trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

b. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các 

báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh 

học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào bảo 

vệ môi trường trên địa bàn. 

- Tham gia giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền 

quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính 

trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác minh nguồn gốc, hiện trạng đăng ký 

và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa 

bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai và việc cấp phép cải tạo, xây dựng các 

công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định 

hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của 

pháp luật. 

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành 

và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao. 

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và Trưởng phòng Tài nguyên- 

Môi trường huyện và pháp luật đối với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân 

công. 
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10.  Bà  Trương Thị Thu Thủy -  Công chức  Địa chính - Nông ngiệp - 

Xây dựng và Môi trường (Địa chính Nông nghiệp – Giao thông - Thủy lợi):  

a. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Giao thông, nông 

nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

b. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng 

các báo cáo về  giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất  trên địa bàn. 

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành 

và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao. 

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và Trưởng phòng Nông nghiệp 

huyện đối với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. 

11. Ông Phan Nguyên Trị - Công chức  Văn hóa - Xã hội (Văn hóa - 

Thông tin): 

- Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, 

du lịch, y tế, giáo dục, gia đình trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời 

sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã 

hội ở địa phương. 

- Tổ chức, theo dõi, tổng hợp, báo cáo về thanh niên. 

- Theo dõi công tác an toàn thực phẩm.  

- Phụ trách trang thông tin điện tử của xã. 

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác và Trưởng thôn  xây dựng hương 

ước, quy ước ở thôn, làng và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn. 

- Kiêm nhiệm nhiệm vụ: thủ quỹ, thủ kho.  

- Đảm nhiệm nhiệm vụ tại chức danh:  Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao xã Nghĩa Hòa. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và 

do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao. 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và Trưởng phòng Văn hóa - 

Thông tin huyện  đối với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. 

 12. Bà  Nguyễn Thục Quyên - Công chức Văn hóa - Xã hội (Lao động -  

Thương bình xã hội): 

- Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, 

tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao 

động, người có công và xã hội; dân tộc - tôn giáo, tín ngưỡng; trẻ em trên địa bàn; 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính 

sách xã hội và người có công; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương 

trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. 

- Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động trẻ em trên địa bàn. 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và 

do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao. 

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và Trưởng phòng Lao động 

thương binh & xã hội huyện đối với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân 

công. 

 13. Ông Phạm Duy Khánh -  Công chức  Tư pháp - Hộ tịch (Hộ tịch - 

tuyên truyền): 

a. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Tư pháp và hộ tịch trên 

địa bàn theo quy định của pháp luật. 

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, xây dựng xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; theo dõi 

việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã trong 

việc tham gia xây dựng pháp luật. 

Thẩm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham 

gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. 

Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và 

theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn 

cấp xã theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội 

hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và công tác giáo dục 

tại địa bàn. 

Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; xử 

lý vi phạm hành chính, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng và quản lý cơ sở dữ 

liệu về hộ tịch trên địa bàn. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành 

và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao. 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và Trưởng phòng Tư pháp 

huyện đối với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. 

14. Ông Phạm Hồng - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ:  

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã về hoạt động của Hội. Trực tiếp xây 

dựng, tổ chức thực hiện công tác Hội và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội cấp 

trên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao. 

- Đảm nhiệm nhiệm vụ tại chức danh Cán bộ Thú y - Chăn nuôi:  Tham 

mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy 

ban nhân dân xã trong lĩnh vực Thú y, chăn nuôi trên địa bàn xã. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã.  

-  Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 

huyện đối với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. 

15.  Ông Lê Tấn - Chủ tịch Hội Người Cao tuổi: 
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- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã về hoạt động của Hội. Trực tiếp xây 

dựng, tổ chức thực hiện công tác Hội và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội cấp 

trên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao. 

-  Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và Trưởng ban Đại diện Hội 

người Cao tuổi huyện đối với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. 

16. Ông Trần Đức Thu – Chủ tịch Hội Khuyến học: 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã về hoạt động của Hội. Trực tiếp xây 

dựng, tổ chức thực hiện công tác Hội và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội cấp 

trên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao. 

-  Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và Chủ tịch Hội Khuyến học   

huyện đối với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. 

17. Bà Nguyễn Thị Ly – Nhân viên Phục vụ: 

- Thực hiện nhiệm vụ dọn vệ sinh, đảm bảo vệ sinh trong toàn thể khuôn 

viên đơn vị, phòng làm việc của các đồng chí Lãnh đạo, Hội trường, phòng khách, 

các khu vệ sinh. 

- Chuẩn bị trà, nước, phục vụ các cuộc họp, tiếp khách. 

- Theo dõi, quản lý các tài sản trong các phòng họp, phòng khách, hành lang, 

các khu vực chung khác và các vật dụng phục vụ cho công tác phục vụ. 

- Quản lý - vận hành điện, nước; Chăm sóc hoa, cây cảnh trong khuôn viên 

trụ sở.  

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã giao. 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã đối với việc thực hiện các 

nhiệm vụ đã được phân công. 

18. Trưởng thôn, Phó trưởng thôn: 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Thông tư số 04/2012-TT-BNV ngày 

31/8/2012 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ 

Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 

tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác do 

Chủ tịch UBND xã giao. 

- Phối hợp với Địa chính - Xây dựng quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa 

bàn thôn. 

- Chịu trách nhiệm trước tập thể Ban nhân dân thôn, làng phụ trách và Chủ 

tịch UBND xã. 

Điều 2.  Cán bộ, công chức có tên tại Điều 1 của Quyết định này, thực hiện 

hoàn thành các nhiệm vụ được giao và định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất 

(nếu có) báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về UBND xã thông qua Văn phòng  

- Thống kê đúng thời gian quy định. 

- Tham gia trực 24/24 tại trụ sở khi có yêu cầu.   

- Mỗi cán bộ, công chức có trách nhiệm theo dõi, tham mưu triển khai thực 

hiện các văn bản trên hệ thống một cửa điện tử - quản lý văn bản và điều hành, 

phần mềm giao việc (https://qlvbdhchupah.gialai.gov.vn/congkhai.php). 
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Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, các ban, ngành liên quan và các 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này thay thể quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của 

UBND xã Nghĩa Hòa. 

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                  CHỦ TỊCH                                             
- Như Điều 3;       
- Thường trực Đảng ủy - HĐND xã; 

-  Mặt trận và các đoàn thể xã;                                                                                                        
- Lưu: VP.  

 

                               Nguyễn Huy Thiện 
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