
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Số: 36     /QĐ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Bình Thuận, ngày  09        tháng 8  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phân công công việc của Chủ tịch HĐND tỉnh,  

các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ủy viên Thường trực  

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung); 

Căn cứ Nghị quyết số 255/NQ-UBTVQH15 ngày 26/7/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình 

Thuận Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 256/NQ-UBTVQH15 ngày 26/7/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bình Thuận Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 257/NQ-UBTVQH15 ngày 26/7/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bình Thuận Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Bình 

Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban 

HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công công việc của Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh và các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh như sau: 

I. Nguyên tắc chủ yếu về phân công công việc của Chủ tịch HĐND tỉnh, 

các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh. 

1. Chủ tịch HĐND tỉnh chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung 

mọi mặt hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh theo quy định của 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung. Thay mặt Thường trực 
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HĐND tỉnh trong quan hệ công tác với các cơ quan Trung ương, với các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh Bình 

Thuận. 

2. Thường trực HĐND tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh trước HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân trước 

Thường trực HĐND tỉnh và HĐND tỉnh về nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.  

3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh được 

phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, 

hoạt động của HĐND một số huyện và Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Trừ Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch, hoặc khi được Chủ tịch HĐND tỉnh phân công; các ủy viên Thường 

trực HĐND tỉnh không được nhân danh Thường trực HĐND tỉnh khi giải quyết 

công việc có liên quan. 

4. Khi Chủ tịch vắng mặt và xét thấy cần thiết thì Chủ tịch ủy quyền cho Phó 

Chủ tịch Thường trực giải quyết các công việc của Chủ tịch; khi Chủ tịch và Phó 

Chủ tịch Thường trực vắng mặt thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch còn lại thực hiện 

các nhiệm vụ do Chủ tịch phân công.  

5. Theo yêu cầu điều hành công việc, Chủ tịch HĐND tỉnh sẽ trực tiếp chỉ 

đạo giải quyết các công việc đã phân công cho các Phó Chủ tịch, các Ủy viên 

Thường trực HĐND tỉnh hoặc điều chỉnh lại sự phân công nhiệm vụ của các Phó 

Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.  

II. Phân công công việc cụ thể của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy 

viên Thường trực HĐND tỉnh. 

1. Ông Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch HĐND tỉnh. 

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động 

và công tác của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, 

Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.  

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau đây: 

- Chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Trung ương, nghị quyết của 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh đối với hoạt động của 

HĐND tỉnh. 

- Phụ trách công tác cán bộ thuộc trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh 

và Đảng đoàn HĐND tỉnh. 
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- Ký chứng thực Nghị quyết và biên bản các kỳ họp, phiên họp của HĐND 

tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

HĐND cấp dưới trực tiếp. 

c) Giữ mối liên hệ giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

d) Đại diện HĐND tỉnh trong quan hệ công tác với Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, HĐND các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

2. Ông Tiêu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Giúp Chủ tịch HĐND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau: 

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; thay mặt Chủ tịch 

HĐND tỉnh trực tiếp điều hành công việc hàng ngày của Thường trực HĐND tỉnh; 

giúp Chủ tịch HĐND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, điều hành phối hợp hoạt động của các 

Ban HĐND tỉnh. 

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau: 

- Chỉ đạo việc xây dựng nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh; hoạt 

động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh. Chỉ đạo việc xây dựng và 

tổ chức thực hiện chương trình hoạt động định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và 

hàng năm của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh. 

- Theo dõi việc thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước và nghị 

quyết HĐND tỉnh trên các lĩnh vực: Kinh tế, ngân sách, tài nguyên, môi trường, 

xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính, tư pháp, quốc 

phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo công tác phối hợp xây dựng các 

nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Thường trực HĐND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh theo lĩnh vực được phân công.  

- Chỉ đạo, tổ chức việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công 

dân. 

c) Giữ mối liên hệ giữa Thường trực HĐND tỉnh với Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan thuộc khối tư pháp và các cơ quan có 

hoạt động liên quan đến khối tư pháp. 

d) Chỉ đạo công tác của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; theo dõi, 

chỉ đạo hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh. 

e) Theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân 

huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc và Hàm Tân, hoạt động của Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh đơn vị Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc và Hàm Tân. 
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f) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

3. Bà Nguyễn Thị Thuận Bích - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo, điều hành các lĩnh 

vực sau: 

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau: 

- Phối hợp cùng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo 

việc xây dựng nội dung, chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; chương 

trình công tác năm, quý và hàng tháng của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Theo dõi việc thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước và nghị 

quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực: Văn hóa, xã hội, dân nguyện, 

chính sách dân tộc, tôn giáo, khoa học, công nghệ. Chỉ đạo việc phối hợp xây dựng 

các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh theo lĩnh 

vực được phân công. 

- Chỉ đạo, tổ chức công tác tiếp công dân và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh. 

- Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động Hội đồng nhân dân tỉnh. 

b) Giữ mối liên hệ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận. 

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

d) Theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân 

huyện Đức Linh, Hàm Thuận Nam; hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh đơn vị Đức Linh, Hàm Thuận Nam. 

e) Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

4. Các ủy viên Thường trực HĐND tỉnh. 

4.1. Bà Huỳnh Thị Hoa - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh - Trưởng Ban 

Pháp chế HĐND tỉnh. 

 a) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực pháp chế và hoạt động của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh theo quy định tại khoản 1, Điều 108, Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương sửa đổi, bổ sung. 
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b) Theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của HĐND thị xã La Gi và 

hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị La Gi. 

c) Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Thường trực 

HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

4.2. Ông Trần Nguyên Lộc - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh - Trưởng Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 

a) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực kinh tế, ngân sách và hoạt động của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 108, Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung. 

b) Theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của HĐND huyện Tánh 

Linh và hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Tánh Linh. 

c) Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Thường trực 

HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

4.3. Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh - Trưởng 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. 

a) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội và hoạt động của Ban Văn 

hóa - Xã hội HĐND tỉnh theo quy định tại khoản 2, Điều 108, Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương sửa đổi, bổ sung. 

b) Theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của HĐND thành phố Phan 

Thiết, HĐND huyện Phú Quý và hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị 

Phan Thiết - Phú Quý. 

c) Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Thường trực 

HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

4.4. Bà Thanh Thị Kỷ - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh - Trưởng Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh. 

a) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực dân tộc và hoạt động của Ban Dân tộc HĐND 

tỉnh theo quy định tại khoản 7, Điều 108, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

sửa đổi, bổ sung. 

b) Theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của HĐND huyện Bắc Bình 

và hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bắc Bình. 

c) Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Thường trực 

HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

III. Một số quy định về giải quyết công việc. 
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1. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh căn cứ 

nội dung phân công ở Quyết định này và Quy chế làm việc của Thường trực 

HĐND tỉnh để điều hành, xử lý công việc được phân công. 

2. Định kỳ hàng tuần hoặc khi cần thiết, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ 

tịch HĐND tỉnh tổ chức hội ý, trao đổi để xử lý công việc được phân công. Tham 

dự hội ý có lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban 

HĐND tỉnh có liên quan (do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh quyết định). 

3. Những vấn đề quan trọng, trước khi quyết định, Phó Chủ tịch Thường trực 

HĐND tỉnh báo cáo để Chủ tịch HĐND tỉnh cho ý kiến theo Quy chế làm việc của 

Thường trực HĐND tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các ủy viên 

Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực 

HĐND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                       TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH  
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                                                     CHỦ TỊCH 

- Văn phòng Quốc hội;                                                                      
- Văn phòng Chính phủ;  

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Như Điều 3;                                                                                       

- UBND tỉnh;                                                                      
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;   

- Đoàn ĐBQH tỉnh;                                                          Nguyễn Hoài Anh 
- Các Ban của Tỉnh ủy;                                                             

- Các sở, ngành, đoàn thể;                                                                       

- Các Ban HĐND tỉnh;     

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;                                           

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

 Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, Hảo, các Phòng thuộc VP 

để 

b/c 
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