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THÔNG BAO 
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V/v Phan cong nhiçm v11  cac thanh vien Ban Kinh te - xa h9l 
A• A A A A F •A 

H91 dong nhan dan huyçn khoa XX, nhiçm ky 2021-2026 

Can cir Lu.t To chrc chInh quyn dja phuung ngày 19/6/2015; Lut Si:ra 
di b sung mt s diu cUa Lut T chüc ChInh phü và Lut T chirc chInh 
quyên dja phixang ngày 22/11/20 19; Lut Hot dng giám sat cUa Quc hi và 
Hi dng nhân dan 20/11/20 15; 

Can cir Quyt djnh s 542/QD-HDND ngày 1V8/2021 cüa Ban Kinh th - 
xã hi HDND huyn v vic ban hành Quy ch lam vic cüa Ban Kinh t - xä 
hi HDND huyn Kim San khóa XX, nhim kS'  202 1-2026, 

Ban Kinh t - xä hi HDND huyn thông báo v vic phân cong nhim vii 
các thành viên Ban Kinh t - xà hi HDND huyn Kim San khóa XX, nhim k' 
202 1-2026 nhu sau: 

1. Ong Nguyen Minh Trir&ng, Uy viên Ban Thu'ông vit Huyn üy, 

Chü tch UBMTTQVN huyn: Tru'&ng ban 
- Phii trách chung, chi dao  toàn din hoit dng cüa Ban và chu trách 

nhim truâc HIDND huyn, Thi.rmg trrc HDND huyn v k& qua hot dng cüa 
Ban. 

- Chi dto vic xây dirng, thirc hin chtxang trinh cong tác và k hoch 
giám sat hang näm cüa Ban. Triu tp và chü trI các cuc h9p, hot dng thrn 
tra, giám sat, khâo sat cUa Ban. Thay mt Ban k các van bàn do Ban phát hành. 

- Phii trách cong tác t chüc can b thuc thm quyn cüa Ban. 
- Phii trách cong tác di ngoii; thay m.t Ban git mi lien h vOi Thung 

tr1rc HDND huyn, UBND huyn, Ban Pháp ch cüa HDND huyn, các ca 
quan, t chirc Co lien quan trên dja bàn huyn. 

- Thay mt Ban tham dr các phiên h9p cüa Thuing trirc HDND, UBND 
huyn, tham dir các hi nghj và các hott dng lien quan dn linh virc phii trách 
cüa Ban do các ca quan, dan vj t chrc khi duqc mi ho.c triu tip. 

- Thrc hin các nhim viii khác do Thu&ng trirc HDND huyn giao. 

2. Ông Vu Minh Hiu, viên Ban Chp hành Bang b huyn, BI 
thir Bang u5', Chü tich  HBND xã Kim M5: Uy viên 

- Nghiên ciru, tham gia vào các vn d thuc nhim v1i, quyn han  cüa 

Ban lien quan dn các lTnh vrc: Giáo dic, y th, khoa h9c, cong ngh, th dc, th 
thao, tài nguyen và môi trt±ng. Tham gia các v.n d khác thuc lTnh virc cong 
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tác cüa Ban. 
- Thrc hin nhim v1j khác khi di.rçic Trueing ban phân cong. 
3. Ong Büi Thrc Phi, Phó BI thir Bang u, Chü t!ch  UBND xã Quang 

Thin: Uy viên 
- Nghiên cü'u, tham gia vào các vn d thuc nhirn vi1, quyn han  cüa 

Ban lien quan dn cãc lTnh we: Van hóa, xä hi, thông tin, chInh sách ton giáo, 
dan tc. Tham gia các vn d khác thuc linh v1Ic cong tác cüa Ban. 

- Thirc hin nhim vii khác khi duge Trung ban phân cong. 
A A •A S 2. Ba Tran Th1 Mai Phuo'ng, Chuyen vien Van Phong HBND & 

UBND huyn: U5 viên 
- Nghiên cthj, tham gia vào các vn dê thuc nhim vi1, quyn han  cüa 

Ban lien quan dn các linh vrc: Kinh t, ngân sách, do thj, giao thông, xây dirrig. 
Tham gia các vn d khác thuc linh vrc cong tác cüa Ban. 

- Thithng tr1rc tip nhn, xi:r 1 các van bàn, thông tin hang ngày chuyn 
tâi Ban. Báo cáo và d xut vói Trithng ban xem xét, quyt djnh xà l kjp thñ 
cong vic lien quan den lTnh vijc phii trách cüa Ban. 

- Tham gia chun bj ni dung, chuang trInh kS'  h9p HDND huyn theo sr 
phân cOng cüa Thumg tr%rc HDND huyn và Trurng ban. 

- Di.r thão các van bàn, chun bj tài 1iu phic v các cuc hpp, boat dng 
thm tra, giám sat, khão sat cüa Ban. 

- Thrc hin nhim vi khác khi di.rçic Tru&ng ban phân Cong. 
Trên day là thông báo phân cong thim vi các thành viên Ban Kinh t - 

xã hi HDND huyn./. 

Ncri n/ian: 
- TTHDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các thành viên Ban KT-XH; 
- Ban Pháp chê HDND huyn; 
- Van phông HDND và UBND huyn; 
- IT HDND các xâ, thj trân; 
- Luu: VT. 

TM. BAN KINH TE - xA HOI 
TRUNG BAN 
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