
UBND TINH GIA LAI CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
VAN PHONG Dc Ip - Ttr do - Hnh phüc 

S: 46 /QD-VP Gia Lai, ngày Ottháng4 nám 2019 

QUYET D!NH 
V vic phân cong nhim vii Lãnh do Van phông UBND tinh 

CHANH VAN PHONG UBND TINH 

Can dr Quyt djnh s 95/2004/QD-UB, ngày 19/8/2004 cüa U' ban nhãn 
dan tinh Gia Lai v vic thành 1p Van phông UBND tinh; Quyt djnh s 109/QD-
UBND, ngày 05/3/2019 cüa U' ban nhân dan tinh Gia Lai v quy djnh chCrc näng, 
nhim vii, quyn hn và cci cu th chüc cüa Van phông UBND tinh; 

Can cir Quyt djnh s 26/2018/QD-UBND ngày 3 1/10/2018 cüa UBND 
tinh Gia Lai v ban hành quy djnh quãn 1 cong tác ni vI thuc tinh Gia Lai; 

Can cü Quyt djnh s 64/QD-VP ngày 23/4/2019 cüa Chánh Van phOng 
UBND tinh v vic ban hành Quy ch lam vic và quan h cOng tác cüa Van 
phông UBND tinh; 

Theo d nghj cüa Phông Hành chInh — Quân trj, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phân cong nhim vi cüa Lãnh do Van phông UBND tinh, cy 
th nhir sau: 

1. Ojig Ngô Ngçc Sinh - Chánh Van phông UBND tinh: Phii trách chung, 
chü tài khoãn Co quan VAn phOng UBND tinh Gia Lai; giüp UBND tinh theo dôi 
Cong tác t chrc can b, di ngoi, nOi chInh, tài nguyen môi trubng, thi dua khen 
thuông. 

2. Ong Nguyn Quãng Ha - Phó Chánh Van phông UBND tnh: Giüp 
Chánh VAn phOng UBND tinh tham muu, theo dôi và dOn dc các ni dung cOng 
vic lien quan dEn cong tad: Thu k Ban Can sr Dãng UBND tinh; tng hçcp, 
thng kê, kE hoch du tu, thuong mai;  nông — lam nghip; phông chng thiên tai; 
thi dua khen thuâng; ph%I trách các phông, ban: Kinh tE - Tng hqp, Nông lam, 
Ban Thi dua — Khen thuàng. 

3. Ong Trirong Cong Hoài - Phó Chánh VAn phông kiêm Giám dc 
Trung tam phyc vy hành chInh cOng tinh: Giüp Chánh VAn phông tham mu'u, 
theo dOi và dOn dc các ni dung cong vic lien quan dEn Cong tác: Tài chInh, hãi 



quan, thus, kho bc, ngân hang; khoa giáo - xän xA (tth các cong vic lien quan 
dn thông tin truyn thông); hành chInh — quãn tn; phii trách các Phông: Khoa 
giáo — Van xã, Hành chInh — Quàn tij, Trung tam Tin h9c, Nhà khách Van phông 
UBND tinh, Trung tam Phc vi hành chInh cong tinh. Là chü tài khoãn thu 2 cüa 
ca quan Van phông UBND tinh. 

4. Ong Büi Thanh BInh — Phó Chánh Van phông UBND tinh: Giip 
Chánh Van phông tham muu, theo döi và don dc các cong vic lien quan dn 
cong tác: Xây dmg cong nghip, giao thông, quy hoich do thj; khu kinh t, thüy 
din, thüy lçii; thông tin truyn thông; phi trách các phông: Cong nghip - Xây 
dung, Ban tip Cong dan tinh. 

Diu 2. Ngoài các nhim vi dâ phân cong tai  diu 1, Chánh Van phông 
UBND tinh có th trirc tip giao them nhim vi cho các Phó Chánh Van phông 
UBND tinh; các dng chI Phó Chánh Van phông báo cáo Chánh Van phông d có 
th trrc tip giao nhim vi cho các Truàng, Phó phông và Chuyên viên khi c.n 
thik 

• • h Dieu 3. Quyet dnh nay thay the Quyet d!nh  so 55/QD-VPUB ngay 
09/4/20 19 cüa Van phOng UBND tinh Gia Lai và Co hiu hrc kê tir ngày k. 

Tru&ng PhOng Hành chInh — Quán tn, Tnr&ng các phOng &Yn vi trirc thuc 
Van phOng UBND tinh và các ông (bà) có ten ti Diu 1 chju trách nhim thi hành 
quyt dlnh  nay.!.  iy 

Noi nhmn: 
- Chü tjch, các PCI UBND tinh (b/c); 
- VP Iinh üy, VP HDND tinh,VP Doàn DBQH tinh; 
- S&, ban,ngành, doàn th tinh ( P/hcip); 
- UBND các huyn,TX,TP (P/hcip); 
- TAND,VKSND, Cic THADS tinh (P/hcip); 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
- Ltru:VI, HCQT. 
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