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CÔNG BÁO/Số 03/Ngày 10-01-2019

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 3091/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Về việc phân công công tác của Chủ tịch
và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 61/2016/Qð-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh
nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1. Chủ tịch UBND tỉnh là người lãnh ñạo và ñiều hành công tác của UBND tỉnh,
các thành viên UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
theo những nhiệm vụ và quyền hạn ñược quy ñịnh tại ðiều 22 Luật Tổ chức chính quyền
ñịa phương ngày 19/6/2015 và các quy ñịnh tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh,
trực tiếp chỉ ñạo, ñiều hành những vấn ñề quan trọng mang tính chiến lược trên tất cả
các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.
2. Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch theo dõi,
chỉ ñạo, giải quyết thường xuyên các công việc cụ thể trong các lĩnh vực, ñơn vị và
ñịa bàn công tác ñược phân công, ngoại trừ những công việc do Chủ tịch trực tiếp chỉ ñạo.
Trong phạm vi lĩnh vực ñược phân công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ ñộng chỉ ñạo
xử lý công việc sử dụng quyền hạn của Chủ tịch và nhân danh Chủ tịch ñể kiểm tra
ñôn ñốc, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực, ñơn vị, ñịa bàn công tác ñược
phân công; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết ñịnh
của mình trong phạm vi lĩnh vực ñược phân công.
3. Các Phó Chủ tịch ñề xuất hoặc báo cáo Chủ tịch các ñiều kiện về công tác
tổ chức cán bộ, thi ñua khen thưởng, kỷ luật và các ñiều kiện khác ñể ñảm bảo thực hiện
nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về chất lượng, tiến ñộ thực hiện nhiệm vụ
về duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, ñoàn kết nội bộ, chăm lo phát triển ñội ngũ
cán bộ, công chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về những vi phạm pháp luật,
tiêu cực, tham nhũng xảy ra ở các lĩnh vực, ñơn vị phụ trách.

