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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 
Số: 2837/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
               Phú Thọ, ngày 19 tháng 11 năm 2015. 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
V/v phân công phụ trách các lĩnh vực công tác  

của các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016. 
                                                            –––– 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ các Quyết ñịnh: số 1017/Qð-TTg ngày 30/6/2011; số 1023/Qð-TTg 

ngày 06/8/2012; số 244/Qð-TTg ngày 29/01/2013; số 1229/Qð-TTg ngày 26/7/2013; 
số 1926/Qð-TTg ngày 07/11/2015; số 1927/Qð-TTg ngày 07/11/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ phê chuẩn việc bầu Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các 
thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011-2016, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các thành viên UBND 
tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 như sau: 

1. ðồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh ñạo toàn diện các mặt công tác của 
UBND tỉnh theo nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh ñược quy ñịnh từ ñiều 82 
ñến ñiều 95 của Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; chỉ ñạo UBND 
tỉnh thực hiện các ñiều 120, 121 của Luật Tổ chức HðND và UBND; chịu trách 
nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh quy 
ñịnh tại ñiều 127 của Luật Tổ chức HðND và UBND; cùng tập thể UBND tỉnh chịu 
trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HðND tỉnh và Chính phủ về mọi hoạt ñộng của UBND 
tỉnh; phụ trách chung và trực tiếp chỉ ñạo công tác kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, 
công tác tổ chức cán bộ, quân sự, công an, thi ñua khen thưởng, quy hoạch ñô thị và 
nông thôn. Cho ý kiến hoặc ký: Các quyết ñịnh về phân bổ các nguồn vốn, các khoản 
hỗ trợ ngân sách, chủ trương thăm dò, khai thác khoáng sản, chủ trương ñầu tư cho 
các dự án; các văn bản ñề nghị (ñể gửi các cơ quan Trung ương, Thường trực Tỉnh 
ủy, Thường trực HðND tỉnh). Quan hệ với các cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 
Tòa án nhân dân tỉnh. Theo dõi toàn diện thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ. 

2. ðồng chí Hà Kế San- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giúp Chủ tịch UBND tỉnh 
phụ trách, chỉ ñạo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Giáo dục- ðào tạo, Văn 
hoá- Thể thao- Du lịch, Y tế, Thông tin- Truyền thông, Báo chí, Phát thanh Truyền 
hình, Bảo hiểm xã hội, Lao ñộng- Thương binh và Xã hội, Khoa học- Công nghệ, 
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Dân tộc, Tôn giáo, chính sách nhà ở xã hội. Chỉ ñạo công tác lập quy hoạch, các 
chương trình, dự án có nguồn vốn ñầu tư tập trung và các nguồn vốn khác thuộc lĩnh 
vực phụ trách (trừ các dự án có nguồn vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ); 
chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, dự án Khu di tích lịch sử 
ðền Hùng, dự án ñầu tư và xây dựng Trường ðại học Hùng Vương, Công viên Văn 
Lang; Khu Du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy; Khu du lịch sinh thái- Nghỉ 
dưỡng- Thể thao Tam Nông. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ phối hợp với 
ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể nhân dân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban 
Dân vận Tỉnh ủy. Quan hệ với các Hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội thuộc lĩnh vực 
phụ trách. Làm Trưởng Ban ñại diện Ngân hàng Chính sách xã hội; Trưởng các ban 
chỉ ñạo theo lĩnh vực ñược phân công và một số lĩnh vực ñược Chủ tịch UBND tỉnh 
giao. Theo dõi toàn diện các huyện: Cẩm Khê, Thanh Thủy. 

3. ðồng chí Bùi Văn Quang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND 
tỉnh chỉ ñạo Văn phòng UBND tỉnh và phụ trách, chỉ ñạo công tác quản lý nhà nước trên 
các lĩnh vực: Kế hoạch và ñầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà 
nước, Ngân hàng, Thống kê, Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và môi trường, Bảo hiểm 
(trừ lĩnh vực Bảo hiểm xã hội), Chỉ ñạo công tác lập quy hoạch, các chương trình, dự 
án có nguồn vốn ñầu tư tập trung và các nguồn vốn khác thuộc lĩnh vực phụ trách; dự 
án ñầu tư vào Khu công nghiệp, các dự án Khu nhà ở, Khu ñô thị mới, dự án Quảng 
trường Hùng Vương. Chỉ ñạo công tác: Xây dựng giá ñất, chính sách về công tác bồi 
thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư, thị trường bất ñộng sản, văn thư, lưu trữ, phát triển doanh 
nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, bí mật nhà nước. Quan hệ với các hội nghề nghiệp 
thuộc lĩnh vực phụ trách. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh quan hệ thường xuyên với Thường 
trực HðND tỉnh, ðoàn ðại biểu Quốc hội tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy; quan hệ với các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách. Trưởng các ban chỉ 
ñạo theo lĩnh vực phụ trách và một số lĩnh vực ñược Chủ tịch UBND tỉnh giao. Theo dõi 
toàn diện các huyện: Lâm Thao và Phù Ninh. 

  4. ðồng chí Hoàng Công Thủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giúp Chủ tịch 
UBND tỉnh phụ trách, chỉ ñạo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới, Công Thương, Giao 
thông Vận tải, Xây dựng, ðiện lực. Chỉ ñạo công tác lập quy hoạch, các chương 
trình, dự án có nguồn vốn ñầu tư tập trung và các nguồn vốn khác thuộc lĩnh vực phụ 
trách (trừ các dự án có nguồn vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ); Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Công tác di dân và ñịnh canh ñịnh 
cư, công tác phòng chống cháy, nổ, sự cố dò hóa chất; dự án ñầu tư trong các Cụm 
công nghiệp; các dự án ñầu tư trong khu vực Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Khu du lịch, 
nông nghiệp ðầm Ao Châu. Quan hệ với các Hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội thuộc 
lĩnh vực phụ trách. Làm Trưởng các ban chỉ ñạo theo lĩnh vực ñược phân công và một 
số lĩnh vực ñược Chủ tịch UBND tỉnh giao. Theo dõi toàn diện các huyện: Hạ Hòa, 
Thanh Ba. 
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5. ðồng chí Trần Mạnh Cường, Ủy viên UBND tỉnh, trực tiếp phụ trách 
ngành Tài chính; theo dõi toàn diện huyện Tân Sơn. 

6. ðồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên UBND tỉnh, trực tiếp phụ trách công 
tác Quân sự, Quốc phòng; theo dõi toàn diện huyện ðoan Hùng. 

7. ðồng chí ðỗ Văn Hoành, Ủy viên UBND tỉnh, trực tiếp phụ trách công tác 
Công an; theo dõi toàn diện huyện Yên Lập. 

8. ðồng chí Phạm Thị Hường- Ủy viên UBND tỉnh, trực tiếp phụ trách công 
tác Nội vụ. Theo dõi toàn diện huyện Tam Nông. 

9. ðồng chí Nguyễn ðức Thiện - Ủy viên UBND tỉnh, trực tiếp phụ trách 
công tác quản lý các Khu công nghiệp của tỉnh. Theo dõi toàn diện huyện Thanh Sơn. 

ðiều 2. Ngoài các nhiệm vụ ñã phân công cho từng thành viên UBND tỉnh nêu 
tại ðiều 1, tuỳ thời gian, tính chất và mức ñộ công việc, Chủ tịch UBND tỉnh quyết 
ñịnh giao thêm các nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh 
ñể ñảm bảo hoạt ñộng chung của UBND tỉnh. Trong quá trình chỉ ñạo, ñiều hành, các 
lĩnh vực có liên quan ñến nhau phải có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong quá 
trình xem xét, giải quyết; phải ñược Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến chỉ ñạo và xem 
xét, quyết ñịnh nếu có ý kiến khác nhau giữa các Phó Chủ tịch, ñể việc thực hiện ñảm 
bảo thống nhất, ñúng pháp luật, hiệu quả, tránh chồng chéo. 

Các thành viên UBND tỉnh chỉ ñạo, ñiều hành công việc thuộc lĩnh vực ñược 
phân công theo ñúng quy chế làm việc của UBND tỉnh. 

ðiều 3. Quyết ñịnh có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh số 
677/Qð-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2013 và Quyết ñịnh số 81/Qð-UBND ngày 19 
tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan có liên quan 
căn cứ Quyết ñịnh thực hiện./. 

 

 CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

Bùi Minh Châu 
  
 


