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- Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn hóa – xã hội: làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch
thường trực UBND huyện. Thay mặt Chủ tịch UBND huyện ñiều hành công tác của
UBND huyện khi Chủ tịch UBND ñi vắng hoặc ñược ủy quyền.
Trực tiếp ñảm nhận và phụ trách các lĩnh vực công tác trong khối văn hóa - xã
hội, bao gồm: giáo dục và ñào tạo; y tế; bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin;
lao ñộng, việc làm và giảm nghèo; văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin
báo chí và du lịch; công tác tôn giáo và dân tộc; dân số, gia ñình và trẻ em; công tác
tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng – an ninh; phòng chống tội
phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, văn hóa phẩm ñộc hại và các lĩnh vực xã hội
khác.
Giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và
các ñoàn thể huyện.
Chỉ ñạo trực tiếp các cơ quan, ñơn vị: Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân (HðND – UBND) huyện, Phòng Giáo dục – ðào tạo, Phòng Y tế,
Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao ñộng - Thương binh Xã hội, ðài Truyền
thanh, Trường Trung cấp nghề, Hội chữ thập ñỏ, Hội ñông y và UBND xã Bình
Thắng.
Phối hợp ngành dọc theo dõi và chỉ ñạo các cơ quan: Trung tâm y tế, Bệnh
viện ða khoa, Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia ñình, Trung tâm viễn thông, Bưu
ñiện và Ngân hàng chính sách xã hội.
- Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế: trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác khối
kinh tế, bao gồm: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông
nghiệp; khoa học và công nghệ; bồi thường giải tỏa, xây dựng cơ bản; thống kê; tài
nguyên và môi trường; phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.
Chỉ ñạo trực tiếp các cơ quan, ñơn vị: Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án, Ban
Bồi thường giải tỏa, Phòng Tài nguyên – Môi trường và UBND xã Tân ðông Hiệp.
Phối hợp ngành dọc theo dõi và chỉ ñạo các cơ quan: Trạm thú y, Trạm bảo vệ
thực vật, Chi cục thuế, Kho bạc, ðội quản lý thị trường, Chi nhánh ñiện và Ngân
hàng.
- Phó Chủ tịch phụ trách ñô thị: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác ñô thị,
bao gồm: giao thông vận tải; giao thông nông thôn; chỉnh trang ñô thị; xây dựng và
quản lý ñô thị.
Chỉ ñạo trực tiếp các cơ quan, ñơn vị: Phòng Quản lý ñô thị, ðội Thanh tra
xây dựng, Xí nghiệp Công trình công cộng và UBND xã Bình An.

