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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên UBND; 

 CBCC khối UBND thị trấn Yên Châu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

 

 Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.

 Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 

Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch, UBND và quy trình bầu, từ chức, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND; 

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND huyện 

Yên Châu về việc phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh chủ tịch, phó chủ 

tịch, thành viên UBND thị trấn Yên Châu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

 Thực hiện Quy chế làm việc của UBND thị trấn Yên Châu khóa VII, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026; UBND thị trấn thống nhất phân công nhiệm vụ và phụ 

trách các lĩnh vực, các tiểu khu, nhà trường trên địa bàn của các thành viên 

UBND thị trấn khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, CBCC khối UBND thị trấn 

như sau: 

 I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ TỪNG THÀNH VIÊN UBND:  

 1, Chủ tịch UBND thị trấn: 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân là người đứng đầu Ủy ban nhân dân, lãnh đạo 

và điều hành mọi công việc của Ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 71 Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương năm 2015; đồng thời cùng Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm 

tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân thị 

trấn và Ủy ban nhân dân huyện. 

 - Áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục 

hành chính để quản lý điều hành bộ máy hoạt động có hiệu quả. Ngăn chặn và 

kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham 

nhũng ở thị trấn 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị 

khác của Ủy ban nhân dân, khi vắng mặt thì ủy quyền Phó Chủ tịch chủ trì thay; 

bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, 

nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân thị trấn. 

 - Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công 

việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn đề còn có ý kiến 

khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND. 

 - Công nhận kết quả bầu cử tiểu khu trưởng, cử tiểu khu phó các tiểu khu.  



 - Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản sai trái của các ngành 

chuyên môn thuộc UBND thị trấn, trưởng các tiểu khu và đề nghị HĐND thị 

trấn đình chỉ, bãi bỏ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật. 

 - Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân và thẩm 

quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật. 

 - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của thị trấn, hoạt động của Ủy ban 

nhân dân với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân thị trấn và Ủy ban nhân dân huyện. 

 - Duy trì việc hội ý giao ban thường trực, tổ chức các phiên họp của 

UBND vào 16 - 18 hàng tháng.  

 - Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và người đứng đầu các đoàn thể nhân dân 

cấp thị trấn; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác; nghiên cứu, tiếp thu về 

các đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác của 

Ủy ban nhân dân; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả; 

 - Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến 

nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật.  

 - Phụ trách chung tất cả các lĩnh vực, trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác 

an ninh - quốc phòng.  

 - Là chủ tài khoản; Phụ trách công tác quản lý đất đai, công tác đầu tư xây 

dựng cơ bản thị trấn và công tác cán bộ thuộc UBND.  

 - Chịu trách nhiệm đề xuất với cấp uỷ Đảng về việc đề bạt, bổ nhiệm, điều 

động, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc UBND, của tiểu 

khu.   

 - Là Chủ tịch hội đồng tư vấn thuế, chịu trách nhiệm về công tác tài chính 

ngân sách, công tác thu thuế đảm bảo nguồn ngân sách thị trấn. 

 - Phụ trách tiểu khu 1. 

 2, Phó Chủ tịch UBND: 

 - Chịu trách nhiệm toàn bộ về lĩnh vực văn hoá xã hội, y tế, giáo dục, 

công tác phòng chống ma tuý.  

 - Phụ trách tổ cải cách hành chính, văn phòng, tư pháp, trật tự đô thị, an 

toàn giao thông. 

 - Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của 

Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và tình hình thực tiễn của địa phương, chủ động 

cùng các thành viên UBND chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch xây dựng chương 

trình công tác tháng, quý, năm và nội dung các phiên họp UBND. Các báo cáo 

tháng, quý, năm, sơ kết, tổng kết trình Chủ tịch quyết định (Các báo cáo khi 

soạn thảo xong phải thông qua Thường trực tham gia chỉnh sửa trước khi phát 

hành). 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn 

phân công. 

 - Phụ trách tiểu khu 5, Trạm Y tế và 04 nhà trường. 

 3,  Ủy viên UBND - Trưởng Công an: 



- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

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

trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

- 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. 

 - Chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND thực hiện nhiệm vụ của BCĐ 

PCCC - VLN, ATGT, phối hợp thực hiện công tác chấp hành án. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn 

phân công. 

 - Phụ trách tiểu khu 3 và tiểu khu 4. 

 4, Ủy viên UBND – Chỉ huy trưởng Quân sự 

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân thị trấn trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên 

địa bàn theo quy định của pháp luật. 

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân 

quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan 

của cơ quan có thẩm quyền. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: Là cơ quan thường trực Hội 

đồng giáo dục QP – AN; Phòng chống bão lũ, GNTT; Hội đồng chính sách; 

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ về ATGT, PCCC - CNCH. 

 - Phụ trách tiểu khu 2 và tiểu khu 6. 

 II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ TỪNG CÁN BỘ, CÔNG 

CHỨC KHỐI UBND:  

1 – Đối tượng áp dụng: Việc phân công nhiệm vụ được áp dụng cho cả 

cán bộ, công chức được cấp trên luân chuyển, điều động, biệt phái về công tác 

tại UBND thị trấn. 

2. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức thị trấn. 

Thực hiện các nghĩa vụ, quyền theo quy định của pháp luật và theo quy 

chế làm việc của UBND thị trấn khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

3. Nhiệm vụ cụ thể của CBCC khối UBND thị trấn. 

3.1. Nhiệm vụ của công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách văn 

phòng HĐND – UBND. 

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

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

chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật trên địa bàn theo quy định của pháp 

luật. 

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, 

lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn; 



b) Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị trấn tổ 

chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn; 

c) Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp khách của Ủy ban nhân dân thị trấn; phụ 

trách phòng tiếp công dân, phối hợp thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế 

“một cửa” và “một cửa liên thông” tại Ủy ban nhân dân thị trấn; 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; tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc 

thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị trấn và thực hiện dân chủ ở 

cơ sở, ở cơ quan theo quy định của pháp luật; 

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình 

phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội 

trên địa bàn thị trấn; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thị trấn; tham mưu giúp UBND thực hiện công tác quản lý cán bộ, thời giờ làm 

việc. 

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

ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn giao. 

3.2. Nhiệm vụ của công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi 

trường. 

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân thị trấn trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, 

môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, công - nông nghiệp và xây dựng, 

chỉnh trang đô thị trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) 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, chỉnh trang đô thị trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 

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

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn; 

c) Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản 

lý của Ủy ban nhân dân thị trấn; 

d) 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 nhận 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 thị trấn 

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

định của pháp luật. 



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

và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn giao. 

3.3. Nhiệm vụ của công chức Tài chính - kế toán 

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân thị trấn trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa 

bàn theo quy định của pháp luật. 

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác 

nguồn thu trên địa bàn thị trấn; 

b) Kiểm tra và 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; 

c) Thực hiện công tác kế toán ngân sách ( kế toán thu, chi ngân sách cấp 

xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán 

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

của pháp luật; 

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, 

quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 

nhân dân thị trấn theo quy định của pháp luật. 

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

và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn giao. 

3.4. Nhiệm vụ của công chức Tư pháp - hộ tịch 

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân thị trấn trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên 

địa bàn theo quy định của pháp luật. 

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ 

nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn thị 

trấn trong việc tham gia xây dựng pháp luật; 

b) Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

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

tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thị trấn; 

c) Thực hiện nhiệm vụ của bộ phận “ một cửa hiện đại ”, công tác cải 

cách hành chính, công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi 

về quốc tịch trên địa bàn thị trấn 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 thị trấn; 

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ 

sở. 

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

và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn giao. 



3.5. Nhiệm vụ của công chức Văn hóa - xã hội 

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân thị trấn trong các lĩnh vực: Văn hóa – xã hội, 

thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, y tế, giáo dục theo quy định 

của pháp luật. 

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

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

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

sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng đơn vị, gia đình văn hóa trên địa 

bàn thị trấn; 

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

xã hội ở địa phương; các nhiệm vụ về công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, 

dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở. 

c) Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng tiểu khu xây dựng 

hương ước, quy ước ở tiểu khu và thực hiện công tác khuyến học, hoạt động của 

Trung tâm học tập cộng đồng tại địa bàn. 

d) Phối hợp với Đoàn thanh niên tham mưu cho chủ tịch UBND thực hiện 

nhiệm vụ về công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên trên địa bàn. 

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

và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn giao. 

3.6 Nhiệm vụ của công chức Văn phòng - Thống kê đảm nhiệm nhiệm 

vụ văn phòng cấp ủy & Ban chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị cơ sở. 

 - Giúp Thường trực Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng 

ngày của Đảng ủy: Đón tiếp cán bộ, đảng viên, quần chúng đến liên hệ công tác. 

Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ đảng vụ. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết 

trình Đảng ủy trong các cuộc họp theo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy; phối 

hợp với văn phòng HĐND – UBND, các ngành của UBND soạn thảo dự thảo 

các nghị quyết lãnh đạo chuyên đề Đảng uỷ; Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ 

sau: 

 a, Nghiên cứu, tổng hợp, thống kê, báo cáo, xử lý thông tin và đề xuất 

biện pháp giải quyết với Bí thư hoặc Thường trực Đảng ủy về hoạt động của 

Đảng bộ. 

 b, Làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ: Tiếp nhận công văn đến và 

chuyển đến nơi thực hiện sau khi được phê duyệt. Lưu trữ, quản lý, bảo mật hồ 

sơ tài liệu, hồ sơ đảng viên. Quản lý con dấu của Đảng ủy. 

 c, Quản lý thu - chi tài chính, đảng phí, của Đảng bộ; đảm bảo điều kiện, 

phương tiện sinh hoạt của thường trực Đảng ủy. 

 d, Là đầu mối phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND và các bộ phận có 

liên quan chuẩn bị hậu cần, tài liệu phục vụ các lớp học tập nghị quyết, tập huấn 

công tác đảng, các buổi họp, làm việc, tiếp khách của Đảng ủy. 

 e, Thực hiện mối liên hệ các chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân 

ngoài đảng bộ theo chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy và thường trực đảng ủy. 



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

do thủ trưởng cơ quan giao. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Trên cơ sở những lĩnh vực được phân công phụ trách, các thành viên Uỷ 

viên, CBCC khối UBND thị trấn chủ động chỉ đạo, thực hiện việc xây dựng kế 

hoạch, những giải pháp, phương pháp quản lý điều hành, tổ chức thực hiện để 

hoạt động của UBND thị trấn đạt hiệu quả cao. Đối với việc tham gia các Ban 

chỉ đạo, các đồng chí thành viên UBND thị trấn thực hiện theo các quyết định 

thành lập, thông báo phân công riêng và theo sự phân công của trưởng Ban chỉ 

đạo, việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ CCHC được áp dụng theo quy định 

riêng. 

UBND thị trấn thông báo để các tiểu khu, nhà trường, trạm y tế và các tổ 

chức chính trị xã hội phối hợp và tạo điều kiện cho các thành viên UBND, 

CBCC khối UBND hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công của UBND thị 

trấn./. 

  
Nơi nhận: 

- TT UBND huyện; 

- TT ĐU - HĐND - UBND TT; 
- Các thành viên UBND; 

- Các ban, ngành, đoàn thể TT; 
- Các tiểu khu + nhà trường; 

- Lưu.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Sinh 
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