UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
Số: 18

/QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 14 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH KON TUM
Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND
tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thành lập các tổ chức tham mưu tổng hợp và
chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum;
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của tập thể Lãnh đạo Sở Xây dựng tại cuộc
họp cán bộ chủ chốt ngày 03 tháng 01 năm 2019 và theo đề nghị của Chánh Văn
phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nguyên tắc phân công và mối quan hệ công tác giữa Giám đốc
và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng Kon Tum
- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách và chế độ thủ
trưởng. Đề cao trách nhiệm cá nhân, giải quyết công việc đúng quyền hạn được
giao, tránh chồng chéo trong giải quyết công việc của lãnh đạo Sở.
- Giám đốc Sở là thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt
động của Sở theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh và
Bộ Xây dựng giao; chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về mọi mặt hoạt động của Sở.
- Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở,
được Giám đốc Sở phân công chỉ đạo một số lĩnh vực công tác thuộc chức năng,
nhiệm vụ của Sở. Phó Giám đốc Sở thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công
việc thuộc lĩnh vực được phân công hoặc được ủy quyền và chịu trách nhiệm
trước Giám đốc Sở về kết quả thực hiện nhiệm vụ, trước UBND tỉnh và pháp
luật về quyết định của mình; những vấn đề lớn, nhạy cảm, mới phát sinh trong
quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phải kịp thời báo cáo Giám đốc Sở.
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không trực tiếp thực hiện các công việc đã
phân cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới.
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- Ngoài những nhiệm vụ được phân công tại quyết định này, trong trường
hợp cần thiết, cấp bách, Giám đốc Sở phân công ngay một số nhiệm vụ khác để
Phó Giám đốc kịp thời giải quyết.
Điều 2: Phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó giám đốc Sở Xây dựng
tỉnh Kon Tum
1. Đồng chí Nguyễn Quang Hải - Giám đốc Sở:
a) Nhiệm vụ quản lý chung:
Là thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công
tác và những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở, Giám đốc Sở tại
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây
dựng tỉnh Kon Tum và các văn bản pháp luật có liên quan.
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ;
- Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;
- Thanh tra, kiểm tra;
- Công tác phòng, chống tham nhũng;
- Hoạt động đầu tư xây dựng;
c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động các đơn vị:
- Văn phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Chi cục Giám định xây dựng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục
(Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng).
d) Các nhiệm vụ khác:
- Hợp tác quốc tế.
- Chủ tịch Hội đồng Khoa học - kỹ thuật của Ngành;
- Công tác xã kết nghĩa của Sở;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch
UBND tỉnh giao.
2. Đồng chí Phan Thanh Quang - Phó Giám đốc Sở:
a) Được Giám đốc Sở uỷ quyền:
- Làm chủ tài khoản thứ 2 (hai) của Sở.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở khi Giám đốc Sở đi vắng
ngoài tỉnh hoặc được ủy quyền.
b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:
- Quy hoạch xây dựng, kiến trúc;
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- Phát triển đô thị;
- Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế…
- Công sở;
- Công tác Văn phòng (trừ các nhiệm vụ do Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo)
b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:
- Phòng Quy hoạch - Kiến trúc;
- Phòng Phát triền đô thị và hạ tầng kỹ thuật.
c) Các nhiệm vụ khác:
- Phụ trách công tác Khoa học - Công nghệ thông tin; Quy trình quản lý chất
lượng của lãnh đạo Sở thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO
9001:2008 của Sở Xây dựng;
- Đảm nhận các chức danh khác theo các Quyết định của UBND tỉnh và của
Giám đốc Sở phân công.
3. Đồng chí Bùi Văn Cư - Phó Giám đốc Sở:
a) Được Giám đốc Sở uỷ quyền:
- Làm chủ tài khoản thứ 3 (ba) của Sở.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở khi được Giám đốc Sở
ủy quyền.
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng;
- Nhà ở;
- Thị trường bất động sản;
c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động các đơn vị:
- Phòng Quản lý xây dựng;
d) Các nhiệm vụ khác:
- Dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý của Sở;
- Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh
tế tư nhân, các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý
nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định;
- Công tác bảo vệ môi trường; ứng phó biến đổi khí hậu ngành Xây dựng;
- Đảm nhận các chức danh khác theo các Quyết định của UBND tỉnh và của
Giám đốc Sở phân công.
Điều 3. Quyền hạn, trách nhiệm
1. Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở được phân công trực tiếp phụ trách
các lĩnh vực tại Điều 2 chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực
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hiện lĩnh vực chuyên môn được phân công theo nhiệm vụ của Sở tại Quy định về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng.
2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, các Phó Giám đốc
Sở chủ động chỉ đạo, xử lý công việc, sử dụng quyền hạn của Giám đốc Sở để
kiểm tra, đôn đốc, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công;
chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ
và kịp thời báo cáo Giám đốc Sở những vấn đề lớn, quan trọng, những vấn đề có
ý kiến khác nhau trong tham mưu chỉ đạo và những vấn đề mới phát sinh chưa
có trong quy định pháp luật. Đồng thời có trách nhiệm tham gia ý kiến với Giám
đốc Sở về công việc chung của cơ quan.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định
số 17/QĐ-SXD, ngày 07/3/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng Kon Tum về việc
phân công nhiệm vụ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở.
2. Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, việc phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc Sở
và các Phó Giám đốc Sở quy định tại Điều 2 Quyết định này sẽ được sửa đổi, bổ
sung cho phù hợp.
3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Giám
đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (thay b/c);
- Như điều 4 (t/h);
- Đăng tải trên Trang TTĐT SXD;
- Lưu: VT, VP.

Ký bởi: Nguyễn Quang Hải
Email:

nguyenquanghai-kontum@chinhphu.v
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
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