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Vũ Quang, ngày 16 tháng 01 năm 2020. 

  

THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ cho công chức chuyên môn  

thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang. 

  

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương  ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức 

danh, số lượng, một số chính sách đối với CBCC ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

Căn cứ Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

Căn cứ Quyết định 1791/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND 

huyện Vũ Quang  qui định chức năng, nhiệm vụ của công chức chuyên môn và 

những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; 

Căn cứ Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân 

dân thị trấn Vũ Quang ban hành Quy chế hoạt động Nhiệm kỳ 2016-2021; 

Căn cứ Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Vũ Quang về luân chuyển công chức cấp xã; 

Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang phân công nhiệm vụ cho các công chức 

chuyên môn có sự thay đổi vị trí công tác, thay đổi về chức năng nhiệm vụ theo 

quy định mới tại Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cụ thể như sau: 

I. Các vị trí công chức chuyên môn căn cứ Quyết định 01/2016/QĐ-

UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang ban hành Quy 

chế hoạt động Nhiệm kỳ 2016-2021 để thực hiện nhiệm vụ. 

II. Một số vị trí công tác có thay đổi, phân công cụ thể như sau: 

1. Phân công nhiệm vụ Công chức Tư pháp- Hộ tịch 

1.1. Đ/c Nguyễn Duy Trung 



- Chịu trách nhiệm chung về nhiệm vụ của công chức Tư pháp- Hộ tịch 

trước lãnh đạo UBND. 

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Giúp UBND soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý  của ngành Tư pháp 

theo quy định của pháp luật;  

+ Tham mưu xây dựng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

+ Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật; tổ chức phục vụ 

nhân dân nghiên cứu pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý 

kiến nhân dân trên địa bàn thị trấn trong việc tham gia xây dựng pháp luật; 

+  Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các quy định của pháp 

luật về h a giải ở cơ sở, b i dư ng, cung cấp tài liệu, nghiệp vụ cho tổ viên Tổ hoà 

giải trên địa bàn theo sự hướng dẫn của cơ quan Tư pháp cấp trên. Phối hợp với Tổ 

dân phố sơ kết, tổng kết công tác hoà giải, báo cáo với UBND và cơ quan Tư pháp 

cấp trên; 

+ Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo 

quy định của pháp luật 

+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác xử lý vi phạm 

hành chính trên địa  bàn; 

+  Theo dõi số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn thị trấn theo quy 

định của pháp luật; 

+ Thẩm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đ ng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân thị trấn báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; 

+ Giúp UBND thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về l nh 

vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và ph ng chống tham nhũng trên địa 

bàn; 

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân giao. 

1.2. Đ/c Nguyễn Hồng Quang 

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 1 

cửa, một cửa liên thông  trên dịch vụ công bao g m: Thực hiện nhiệm vụ công tác 

tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi, 

cụ thể: 

+ Thực hiện việc đăng ký, đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con 

nuôi; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho m i 

đối tượng không phân biệt độ tuổi; đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn theo quy 



định của Bộ Tư pháp; lưu trử sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch 

t  sổ hộ tịch; 

+ Thực hiện cấp bản sao t  sổ gốc, chứng thực bản sao t  bản chính các giấy 

tờ, văn bản b ng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản b ng 

tiếng Việt; chứng thực các việc khác theo thẩm quyền được pháp luật quy định; 

 + Giúp UBND thực hiện một số công việc về quốc tịch theo quy định của 

pháp luật. Quản lý lý lịch tư pháp;  

 + Giúp UBND thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất, 

bất động sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; Chấp hành quy chế làm 

việc của cơ quan, các chế độ quản lý h  sơ tài liệu, chế độ báo cáo công tác theo 

quy định. Thực hiện các nhiệm vụ Tư pháp khác theo quy định của pháp luật; 

- Phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, 

quy ước ở thôn, tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn; 

- Giúp Ủy ban nhân dân  xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên 

địa bàn; 

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân giao. 

 2. Điều chuyển một số nhiệm vụ cho các công chức chuyên môn do thay 

đổi theo quy định  tại Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội 

vụ như sau: 

 - Chuyển 03 nhiệm vụ nhiệm vụ  của công chức Tư pháp- Hộ tịch g m: 

Kiểm soát thủ tục hành chính; Thường trực tiếp công dân; tiếp nhận và chuyển đơn 

thư sang đ ng chí Trần Thị Lam, công chức Văn ph ng- Thống kê 

 - Chuyển 01 nhiệm vụ phụ trách xây dựng chính quyền điện tử  của công 

chức Văn hóa- Xã hội (Đ/c Lê Xuân Thuật) sang đ ng chí Trần Thị Lam, công 

chức Văn ph ng- Thống kê. 

 - Chuyển 01 nhiệm vụ phụ trách công tác tín ngư ng, tôn giáo, dân tộc và 

thanh niên của công chức Văn ph ng- Thống kê sang đ ng chí Đ/c Lê Xuân Thuật 

Công chức Văn hóa- Xã hội. 

 3. Phân công nhiệm vụ cho Trưởng Công an (Thiếu tá Bùi Trung Kiên). 

- Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành Công an ( 

Ban Công an thị trấn xây dựng Quy chế làm việc theo pháp luật chuyên ngành 

trình Thường trực UBND xem xét trước ngày 31/01/2020) 

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn giao. 

III. Thời gian thực hiện: Bắt đầu t  ngày 01/01/2020. 

 IV. Giao Công chức Văn ph ng- Thống kê xin ý kiến của UBND huyện, 

Phòng Nội vụ huyện để xây dựng sửa đổi, bổ sung Quy chế  hoạt động của Ủy ban 

nhân dân thị trấn Vũ Quang Nhiệm kỳ 2016-2021 theo Thông tư 13/2019/TT-BNV 



ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ và các văn bản hiện hành quy định về tổ chức bộ 

máy; chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn. 

Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ cho công chức chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên 

quan nghiêm túc thực hiện./. 

         Nơi nhận: 
     - UBND huyện (B/c); 
      - Phòng Nội vụ huyện  (B/c); 
      - TT Đảng uỷ- UBND ( B/c); 
      - CT và các PCT.UBND (B/c); 
      - Lưu VT/ UBND. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Duy Đạt  
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