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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lập Thạch, ngày 20 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc phân công công tác của ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch, nhiệm kỳ 2016-2021
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND
huyện về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Lập Thạch, nhiệm
kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ Thông báo số 33/TB - UBND ngày 31/3/2020 của UBND
huyện về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy
viên Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch, nhiệm kỳ 2016 -2021;
Căn cứ Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND
huyện Lập Thạch nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Dũng;
Căn cứ Nghị quyết hội nghị UBND huyện ngày 19/10/2020 của UBND
huyện;
Ủy ban nhân dân huyện thông báo phân công công tác của ông Nguyễn
Văn Dũng cụ thể như sau:
1. Giúp Chủ tịch phụ trách các lĩnh vực:
+ Phát triển nguồn nhân lực; Chính sách người có công; Lao động, đào
tạo nghề và giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo; thương mại, dịch vụ;
Công tác phòng ngừa tội phạm, các tệ nạn xã hội; Công tác từ thiện nhân đạo;
Bảo hiểm xã hội; Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
+ Y tế, Dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe nhân dân;
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoạt động Thông tin - Truyền thông; Báo chí,
phát thanh, truyền hình; Hoạt động cổng thông tin điện tử huyện; công tác thi
đua khen thưởng; Công tác thi hành án dân sự; Hội-Tổ chức phi chính phủ;
Ngoại vụ; Dân tộc, Tôn giáo, ngoại vụ; quản trị mạng.
+ Quản lý xây dựng cơ bản các công trình, dự án, chương trình mục
tiêu thuộc lĩnh vực được phân công.
+ Quản lý và chỉ đạo thực hiện Chương trình thí điểm đầu tư phát
triển vùng sản xuất thanh long ruột đỏ bền vững phục vụ xuất khẩu và tiêu
thụ nội địa theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ tại huyện Lập
Thạch.
2. Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Phòng Lao động - TB&XH, Tư pháp,
Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa TT-TT.

Theo dõi các đơn vị: Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Lập
Thạch, Bưu điện huyện, các đơn vị Viễn thông trên địa bàn huyện, Trung tâm Y
tế huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Trung tâm GDNN-GDTX.
3. Chỉ đạo, theo dõi cụm các xã, thị trấn: Quang Sơn, Hợp Lý, Bắc
Bình, Thái Hòa, Thị trấn Hoa Sơn, Liễn Sơn, Ngọc Mỹ, Vân Trục, Xuân Hòa, thị
trấn Lập Thạch. Chỉ đạo, theo dõi các tổ chức Hội đặc thù và các Hội nghề
nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công.
Theo dõi toàn diện xã, thị trấn: Xã Vân Trục, Xuân Hòa, Quang Sơn.
4. Ký các văn bản báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thường trực
HĐND, các sở ngành theo lĩnh vực được phân công và khi Chủ tịch UBND
huyện ủy quyền.
5. Làm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã
hội chi nhánh huyện Lập Thạch.
6. Thực hiện phát ngôn và chỉ đạo cung cấp thông tin theo quy
định về các vụ việc thuộc lĩnh vực được phân công và thực hiện các
nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.
Trên đây là thông báo phân công công tác của ông Nguyễn Văn
Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện; thông báo này thay thế thông báo số
117/TB - UBND ngày 06/10/2020 của UBND huyện.
UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực
hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Thường trực HU, HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (c/đ);
- UV UBND huyện;
- Các cơ quan thuộc HU;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.
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