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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LAI CHÂU 

 
 

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-SKHĐT ngày 27/6/2017 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, 

trung tâm thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Kết luận cuộc họp của Tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 

ngày 04/8/2022; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nguyên tắc phân công nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa 

Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở 

1. Đảm bảo quản lý toàn diện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu; phân công rõ trách nhiệm, 

không chồng chéo và không bỏ sót công việc. 

2. Giám đốc là người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và chịu trách 

nhiệm về mọi hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện đầy đủ các 

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo, điều hành 

những vấn đề lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở. 

3. Giám đốc phân công các Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo, 

xử lý thường xuyên các công việc trong các lĩnh vực, đơn vị được phân công. 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công. 

4. Khi Giám đốc đi vắng và nếu cần thiết, Giám đốc phân công một Phó 

Giám đốc thay mặt Giám đốc lãnh đạo công việc của Sở. 
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5. Căn cứ tình hình thực tế, để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung 

của Sở, Giám đốc sẽ xem xét, điều chỉnh việc phân công công tác giữa Giám 

đốc và các Phó Giám đốc. 

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Giám đốc trong phạm vi 

nhiệm vụ được phân công 

1. Chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ được phân công. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị  

thuộc lĩnh vực phụ trách, thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp 

luật. Thường xuyên theo dõi, xử lý và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị, địa phương có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo 

trách nhiệm, phạm vi, lĩnh vực được phân công.  

2. Các Phó Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Giám đốc các công việc đã 

giải quyết theo nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công; những vấn đề do lãnh đạo 

cấp trên trực tiếp chỉ đạo; những đề xuất trình cấp trên các nội dung lĩnh vực 

phụ trách. 

3. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về chất lượng, tiến độ thực hiện 

nhiệm vụ được phân công; những vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng xảy 

ra ở lĩnh vực, đơn vị phụ trách; duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính; đoàn kết 

nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

4. Đối với các vấn đề có liên quan đến công việc thuộc lĩnh vực của Phó 

Giám đốc khác phụ trách thì các Phó Giám đốc chủ động phối hợp để giải quyết. 

Báo cáo Giám đốc Sở khi cần thiết. 

Điều 3. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong lãnh đạo Sở 

1. Đồng chí: Phạm Ngọc Phương - Giám đốc 

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt hoạt động, công tác của 

Sở theo quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, 

cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. 

b) Thực hiện việc giữ mối liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị 

trực thuộc Bộ; với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo nhiệm vụ. 

c) Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực sau:  

- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ của Sở.  

- Quản lý, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện: Công tác quy hoạch; kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng 

năm của tỉnh. 
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- Quản lý các nguồn vốn, chủ trương đầu tư các dự án đầu tư ngoài ngân 

sách vào địa bàn tỉnh. 

- Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

- Chủ tịch các hội đồng: Sáng kiến, thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng 

lương, xét tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan. 

d) Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách. 

e) Phụ trách các phòng: Tổng hợp, Quy hoạch; Đấu thầu, Thẩm định và 

Giám sát đầu tư.  

2. Đồng chí: Hoàng Thị Nguyện - Phó Giám đốc 

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ sau: 

- Công tác cải cách hành chính (trừ các nội dung thuộc thẩm quyền của 

Giám đốc); công tác hành chính văn phòng, tài chính nội bộ cơ quan.  

- Quản lý các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. 

b) Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo thuộc phạm vi, lĩnh vực được 

phân công phụ trách. 

c) Trực tiếp phụ trách các phòng: Văn phòng; Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư Thương mại và Du lịch. 

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. 

3. Đồng chí: Nguyễn Đình Hùng - Phó Giám đốc 

a) Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ sau: 

- Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực kế hoạch và đầu 

tư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

- Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý; đăng 

ký doanh nghiệp; quản lý các hoạt động về kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế 

tư nhân.  

b) Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo thuộc phạm vi, lĩnh vực được 

phân công phụ trách. 

c) Phụ trách các phòng: Đăng ký kinh doanh; Thanh tra. 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc. 

4. Đồng chí: Nguyễn Văn Quỳnh - Phó Giám đốc 

a) Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ sau: 

- Lĩnh vực Nông - lâm nghiệp; công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải; 

tài nguyên môi trường; thương mại dịch vụ; cửa khẩu. 
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- Công tác Khoa giáo, Văn hóa - xã hội. 

-  Các chương trình mục tiêu quốc gia. 

b) Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo thuộc phạm vi, lĩnh vực được 

phân công phụ trách. 

c) Phụ trách các phòng: Kinh tế ngành; Khoa giáo, Văn xã. 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết 

định số 48/QĐ-SKHĐT ngày 23/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc 

phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.   

Các đồng chí lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, trung 

tâm thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thường trực Tỉnh ủy;                         (b/c)                       

- Thường trực HĐND– UBND tỉnh;       

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng TC- KH các huyện, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Phương 
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