


khác mà pháp ,: lụâlv quỵ định, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch XIy ban nhân dân 
thành phố quỵểt định; Gựtìg tập thể ủy ban nhân dân thàĩih phố chịu trậcỊi nhiệm 
về hoạt độhg của ủy ban nhân dân thành phố trước Hội đồng nhấn dân thành phô 
và ừước cơ quan Nhà nước cấp trên. : , ' 

2ặ Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phân công các Phó Chủ tịch ủy 
ban nhân dân thành phố giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phổ chỉ đạo, giải 
quyết các công việc hàng ngày trong tưng lĩnh vực công tác của ủy ban nhân dân 
thành phố; ngoại trừ cắc -công việc 'iỉÒ''€hÔ;ìịch -ủý-;bán:Ãân--'ểâtt:t&àiili phố trực 
tiếp chỉ đạo, Phồ; €Íiủ tịch ủy bãi* nhân dấn thành phố sử đụng quyền hạn của 
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết các công việc thuộc phạm vi 
được phân công. 

3.'Trong phạm vĩ quyền Ỉíạỉi và nhiệm vụ được giao, các Phồ chử tịch ủy 
bạn nhân dân thành phố chủ động giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân 
công. Khi vấn đề có liền quan đến lĩnh vực cỗng tác của các Phó Chu tịch khác 
thì ừực tiếp trao đổi, chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp vấn đề cầrì có 
ý kiến của CM tịchiliQặcgiữa các PhốChủtịph cộ ý kiến khác nhau thì Phó Chủ 
tịch ÍỊy ban nhâíi dân thành phố đạng phụ trách giải quyết công việp đó báò cáo 
Chủ t ịch  ủy ba ĩ i  nhân  dâ í i  thành  phố quyế t  đ ịnh,  i  > • ;  

* s 4. Pỉió Chu tịch ủy ban iihẳn dấn thành phố chịu trách hhìệm cá nhâư về 
các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được Chủ tịch ủy bàn 
nhân dân thành phố phân công trước Hội đồng nhân dân thành phố, ủỵ ban nhân 
đân thành phố vầ Chủ tịch ủy bán nllân dận thành phố; đồng thời, cùng các thành 
viên khác của Uy ban nhân dân thảnh phố chịu trách; nhiệm tập thể về hoạt động 
củạ Ưỵ ban nhân dân thành phô trựớc Hội đông nhân dân thành phô vặ trước 
ChỊÍnh pỊíủ, Thu tựợrig Chính phủ. ( 

5. Hang tuần, Chủ tịch và cạc Phó Chứ tịch ủy ban nhận dân thành phố 
họp giao bạn đê.xẹm xét, giải quỵết các vấn đề, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 
phòng an ninh,chủtrương, chínhsách,kiến nghị của cơ sở và các công việc cần 
tạp trung chỉ đạõ Chủ tịch ủy ban nhân dân thàiửi phổ quyết định cấp vấn để đưa 
ra giao ban. Các Phó Chủ tịch Uy ban rihần dâii thành phổ tong hợp tình hình 
eông việc được phân công, báo cáo CM tịcẵ ủý ban nliâỉi dân thành phố tại cuộc 
họp giao bạn của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ủy ban ẩhân dân tlỉành phố. Phó 
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp hoặc ủy nhiệm clĩơ Ghảnlỉ Văn 
phòng ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng Sở, ban ngànhchủ ừì đề án báo 
cáp các nội dung công yiệc được phân công. , . ; _ _ 

6ế Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ vấ công việc, Chủ tịch và các Phó Chủ tịeh 
ủy ban nhân dân thành phố, ủy viên ủy ban nhân dân thành phố có các cuộc họp 
ủy ban để góp ý kiến về nội dung oáfc đề án quan trọng ừình Chính phủ, Thành 
ủy, Hội đồng nhân dân thành phố. 

7. Trỏng trướng hợp cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố vắng mặt thì Chủ tịch ủy bàn nhân dân thành phố trực tiếp giẳi quyết 
hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc thay Phó Chủ tịch vắng 
mặt. ! ' ' • •• V ; ' .V, • ••••* " 



Điều 2. Nỗỉ àuiig phân công đối Vớỉ Piiổ CM tịch ủy bảìi nhắn dân 
thành phố ' rr •' 

, . Trong phạm vi linh vựp được phân công, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố có quyền hạn: . 

, 1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan thụộc ủy ban nỉiân^dâii thành 
phố, ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng và tổ chức thực hiện cấc chiẹn 
lược, quy họach, kế hoạch, các cơ chế, chính sách, đề án phát tmễn ngàíứi, iinh 
vực, địa phương theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp 
vơi các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực hiện của địa phương, bảọ 
đảm tính khả thi, hiệu quả caọ. , Ể' ; 

2. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chúyên môn, Cơ quan thuộc ủy ban nhân 
dân thậnh phố, ủy ban nhân dân quận - hụyện tổ chức thực hiện các chủ trương, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghi quyêt cua Hội đồng nhân dârí thậrửi 
phố; .Quyết định, Chỉ thị của ủy bạn nhân dâa thanh phố thuộc lĩnh vực minh phụ 
ừảch; phát hiện và đề xuất những vẩn đề cần sửa đôi, bổ sụng. Nếụ phát hiện các 
cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc ủy ban nhân dân thành phố và ủỵ ban nhân 
dan quận - huỷện bán hành văn bản, viêc lạm trai với quy định của pháp luật, của 
Nhạ nước, Phó Chủ tịch ủy ban nhân đâu thanh phô đừợc quỵẹỉí liíay mat Chủ 
tịcH ủy baụ khân dân thảíih phố quỹết định đính chi việc thi ỉiàíih văn bạn, ỳiẹQ 
làm sai trái đó; đồng thời đề ra các biện pháp xư ly kip thời và báo cao Chủ tịch 
ủy ban nhân dân thành phố. H 

3. Giải quyết xihững yấn đề phát sinh hàng ngày thuộc phạm vi mình phụ 
trách; xin ý kiễn Chủ tịch ủy bạn rihâĩi dân thành phố để xử lý những vấrỉ .đề 
thuộc về cơ chế, chính sách chưa được cợ quan co thẩm quyền quy định hoặc 
những vấn đề; quan ừọng khác; giải quyết sác Vạn đề ìiển ngành mặ Thủ trưởng, 
cặc Sở? ban I^gành, đoàn thể chưa thống nhất được ý kiến. / 

4. Theo dối công tác tổ chức và cán bộ, chỉ <Jạo xử lý những vấn đề nội bộ 
trong các cơ quan thuộc lĩnh vực được ủy ban nhân dân thành'phố xặ Ghủ tịch 
ủy ban nhân dân thành phố phân công phụ trách, ; ^ 

5. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố không xử lý cáp v ấn đề ngoài 
phạm vi được Chủ tịch Uy ban nhận dân thành phố phan công và những vấn đề 
khỗng thuộc thâm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân thanh phố. v 

Điều 3ằ Nội dung phân công đối vối ủy viên ủy ban nhân dân thành phố 
Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, ủy viên ủy ban nhân djân thành 

phố có quyền hạn: 
1. ủy viên ủy ban nhân dân thành phố đựợc Chủ tịch ủy ban nhân dân 

thành phố phân công phụ ừách một số lĩnh vựe cụ ửíể, thay mặt Chủ tịch ủy ban 
nhận dân thành phố ,ehỉ đạo các cợ quan chuyên môn, cơ quan thủộc ủy ban nhân 
dân thanh phỌj Uy ban nhân dân quận - huỵện giải quỵết công việc thuộc lĩnh vực 
công tác minh phụ trách; chịu trách nhiệm cá nhân trựớc ủy ban nhân dân thành 
pho và Chủ tịch Uy ban nhân dân thành phố về kết quả công yiệc được phân công 
phụtrảch. , : f  ... 
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, 2 ỵ  ỊỮy viện ủy ban rứiân dâu thành phố giải quyết hoặc xem xét để trinh ủy 
ban nhẩn dân thảnh píiố, Chủ tịch ủy ban nhân dạn thânh phỗ giải quỵết theo 
thẩm quyềíi các đệ nghị của cảp cơ quan ẹhuyên môn, cơ qụan thuộc ủy ban nhân 
dân tííănh phố, ủy baii ửhân dân quận - huyện về vấiì đề thuộc pham: VI ìquan ly 
ngành, lĩnh vực công tác mình phụ trách. : , 

' 3rủy viện ủỵ bằii nííârt dân ứiành phố tham gia ý kiến-vớỉ cầc thành viên 
khác củầ ủỷ ban nhân dân thành phố để xử lý các vấn đề thuộc thẩm íỊuỷền củà 
thấnh viềri đó, cổ liền qùan đến chức năng cúa ngành, lĩnh vực mình phụ trách; thàĩĩiJ 

gia giải quỷết công việc cữẩ tậị) thể ủy ban nhân dân thàrih phố, quýết định những 
vấn đề thuộc thẫm qùýềri cửa ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện các nỉiiệm vụ 
được Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền và báo cảo kết quả côhg việc 
với ủy ban nhâĩi dận thành phố và Chu tịch ủy ban nhân dân thành pho. t, A 

V 4. ủy viẻn Ưỵ băn ỉihẩtt dân thành phố có trách nhiệm thain dự^đầy đủ cảc 
phịễrí-họp thỉứcmg lcỷ hòặc bất "thường của ủy ban nhân dân thánh pho; thảo luận 
và biều qùyẹt rihưíig vảrĩ đề được đưà ra .phiên họp hoặc Phiếu lấỷ ỵ kiếĩí^ đỏng 
góp ứực tiếặ vào văi* bần. : / 4 -

ị 5. Uy viêniửy ban nhân dân thành phố được Văn phòng ủý bạn nhân dân 
thành pho cụng cấp đầy đủ, kịp thời thộng tin về hoạt động của Ưỵ ban nhân dân 
thẩnh phổ/CÍỊU tịáỉiửy bạn nhẳn dân.thanh phố, Phó Chí tịch ũy ban nhân dân 
thànhphp. . " r. . .  '  Vr \ r  ; 

Điều 4. Phân công nhiệm vụ cụ thể Ẵ' 
1. Đồng chí M Hoàng Quân - Chủ tịch ủy bàn nhâh dân thành phố, 

Bí thư Ban Gáh sự đảng ủy ban nhân dân thành phố: -
a) Chi đạò; ẩỉều hằrỉh và quản lý chung mọi hoạt động của ủý ban nhân 

dấn thành phố; lãnầ đạo các 'thành viên ủy ban nhâiì iận thành phố, Thủ ửưởng 
các cơ quan, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch ủy ban rihân dân 
quận - huyệnẽ Lãnli íđậo công tác an ninh - nội chính; công tảc' cải cách hành 
dríiihỹ cổng tác đối ngòại^ .f; V <> ; f 

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: 
' ~ - Chiên lược, quy hoạch tổng thể phát "triển kinh tế - xẳ hội, quỵ hQặch đô 

thị, dự toan ngâĩỊ sẩcẸ Nhằ nưdq hàng năm và d^í hạn cùa thành phổ; Kế hoạch 
phát ữiển kinh tế - xã hội hàrìg năm và 5 riằrnị j 

' - cồngtấc tỒ cẺiic - cánbọ; '•••'y"'- -• • • ' •' "V 
l'v v"' - An ninh/nội chính;" 7 ' •• ' ' r ;.ệ' ^ 

- Công tác thạnh tra; 
f f r * ;  -ĩCôngtáckệhoạqÍỊvàđầutư. ĩ  . • -/ t-ễ.. .; 

c) Trực tiếp chi đạò các chương ữình, công trình: Chữơng ừrnh Cải cách 
hành chính, chống quan liêu; Chương trình Phòng, chống tham nhũng; Gông trình 
Xây dưng KJhu Công nghệ-cao. ' ' ; . 

d) Trực tiếp làm Trưởng các Ban chỉ đạo theo cẳc lĩnh vực có liên quan; 
Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân; Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen 



thưởng thảnh phố; €hủ lịch Hội đồngi nghĩa vụ quân sự thành phố; Chủ tịch Hội 
đồng Giáo dục Quốc phòng- An ninh. , ; , > r 

^ đ) Trực tiếp chí đạo SỞ Kế hoạch và Đầu tự, Sở-Nội-vụ*-.-Thanh tra thành 
phố, Công an thảnh phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ độỊ Biênphòng 
thành phố, Viện Nghiên.-cứu phát triển, Ban Quản lý Khu Cộng nghệ cao, Bạn 
Quản lý Khu đô thị mới Thủ TMêmpphối hợp chỉ đạo Cục l^hống kê thành phố. 

é) Theo dõi Quận.11, huyện cần Griờ. , 

r H 2. Đồirg chí Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch ủỵ ban nhân dân 
thành phố, ủỹ viên Ban Cán sự đảng ủy bạn nhân dàn tỊiành phố: 
ự - ' a ) T r ự c t i ế p ^  -  ̂ -  >  "  '  '  :  

- Giáo dục và đào tạo; 
« , ;;; - Văn hóa, thể dụq the thạo;" • • 

- Xuất bản - Báo chí; n f ỉ : 
- Y tế; quản lý dược; ; Ị , G ' i - r ; 

- Lao độỉig ^ Jhượngtbỉnh và xã hội; • 
- Công ỉẩc từ pháp; ' ế. -
- Công tác tôn giáo - dân tộc; 1 j *•*' 
- Công tác người Hoa; " v ^ f 

- Công tác xóa đói giảm nghèo, tăng hộ khá; 
- Công tác thi đua - khen thưởng; 1 

- Chỉ đạo thực hiện quy chế dâri ehử ơ cơ sở, cờ quán ýạ đoanh nghiệp Nhà 
nước ;  :  :  • '  "  ;  : v V '  ;  •  v  ị i ,  

- Đọng Chủ tịch Hội đồng Đại học Thành phố Hô Chi Minh; 
^ -Xét duyệt các dự án đâụ tư ừong nựớc thuộc lĩnh vực va đơn vị phu trách; 

- Giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên qùm đên lĩnh vưc 
được phân công. r c 

Giúp Chủ tịch ủy ban nỊiân dân thành phố CỈ1Ỉ đạo cạc chương trinh; 
Chương ừình cậi cách'hành chính gắĩỊ vội mục tiêu xâỵ dựng chịnh quyền đô tỉiị, 
Chương trình phòng; chống tham nhũng, Chương ừmh cải eách tư pháp, Chương 
trìnlí Ịĩxụe tiểiỉ 3 giảm; đồng thơi theo dõi công tác cải cách hành chính; công tác 
đối ngoại, hợp tác với các thanh phố nước ngoài có thiệt lập quan hệ hữu nghị vợi 
TỊiành phố Ho Chí Minh; theo dõi chỉ đạo Vặn phòng ủy ban nhân dân thành phố . 
ụ , b) Trựe tiếp chỉ đạo cácchươngtrìnỊv công trình; Chương trĩnh. nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực; Công trình Khu tưởng niệm các Vua Hùng trong 
Công viên Lịch sử-Văn hóa pân tộp. t . 

c) Trưởng, các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có Ịiên quan. Trưởng Bạn Vì 
sự tiến Ídộ phụ nữ và Bình đẳng giới; Trưởng iĐạn chỉ đạo giảm hộ. nghẻo - taạg 



hạ khá, Trưởng Báhf chỉ đặố về vệ siĩỉh an toàn thực-phẩm, Chủ tịch:'ủy ban 
phòng chống AĨDS. / ì £ 

d)- Trực tiếp cfiỉ đậb ÌSở Ngoại vụ, Sở Giạo đục và Đàơ tạo, Sử Văn hóa, 
Thể thaơ và Du lỊch^Sồr Y tế, Sở Lao động - Thướng binh và Xã hội, Ban Dân 
tộc, Ban Tôn gỉáo, Batiỉ Thi đua - Kheíi thưởng (Sở Nội vụ), Lựe lượng Tằaiủi 
niên xung phong, Liềh hiệp các Tổ chức hữu nghị, Liêh hiệp câc Hội văn học 
nghệ thuật, Trường Cán bộ thành phố, ủy tan về ISỈgười Ỵiệtĩsíạiĩi ở xiựớc ngoài, 
Tong Công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH một thành viên, Công ty TNHH một 
tíĩành viền Dừợc Sài Gòn, Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngóầi (FOSCO); phôi 
họp chỉ đao Báo hiẳtii xã hội, Ngân hàng Chính sáeh xã hội thành phố, Đài 
Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Văn phòng Tiếp công 
dân thành phố. 

đ) Quan hệ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể yà các tổ chức 
chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; víệri Kiểm sát nỉlấii dân thành 
phố, Tòa án nhân dân thành phố ễ I 

e) Theo dõi các Quận 8 và huyện Nhà Bè. 
3. Đồng chí Nguyễn Thị Hồinig - Phó Clíủ tịch ủy bàii nhâii dân 

thành phố, ủy viên Ban Cán sự đảng ủy ban nhân dâiỊ thành phố: 
a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: , 
- Tài chính - ngân sách; ngân hàng; > ? t 

- Thuế; . . . .  / t .  .  .  .  .  ,  :  ;  ,  . . .  • • r  ,  

- Quản lý cồng sản; : ! ' V 
- Thương mại (kể cả công tác chống bụôn Ịậụ và gian lân thựơng mại), 

dịch vụ (bao gồm dịch vụ du lịch, tài chỉnh - ngậri hàng, bảo hiêm, tư vẫn và các 
dịch yụ khác); ? ; ' 

- Xét duyệt các dự án đầu tư ừong nươc thủộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; 
- Giải quyết những trương hợp khiếu nại, tố cáo có liền quan đến lĩnh vực 

được phân côrìgr ầ f •- -;ỉ 
b) Trực tiếp chỉ đạo các chương trình, cồng trình: Chương trình Thực hành 

tiết kiệm, chốĩỉg lãng ipỊii;Chtrơng 'trình-- HộirừìậpKinh tế quốc tể; ohương trình 
ngươi Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nám; Chương ừình bkih ồn ứn trường 
eảc mặt hàng thiết ỷếủj Chương trình phát ừiển bán búôn, hán lẻ > Chương trìrih 
phát triển thương niặí điện tử; Chương trình tạo nguồrí hàng thiết yếu và bìnầ ổrì 
thịtrườngỂ '•ể ị  , ; ' 'Ể !.V '  1  •' '  '• — 

G) Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành 
phố về cong tác hôi nhập kỉnh tế quốc tế và tham- gia Tổ chức Thương mại Thế 
giởi (WTỜ); ĩrừởng Gác Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có lỉêĩi quan * 
. 7 4) Trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Gục Thúế, Kho bạc Nha nước tííànlr phố, 
Trung tâm Xúc tiến Thừơng mại và Đầu tư, Liền hiệp Hợp tác xã thương mại 
(Sai GồĩrCo-bpX^ổngCỗng '-tỹ:'ừ|Lựơng'' mại- Sài Gòn - TNHH một thành viên, 
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNỈỊH một thành viên, Tổng Công ty Bến Thành -



TNHH ttiột thàấh viền, Gôíig ty Đầu tư TM"chínfr ũNlM nứớc ítỉiềaiỉiphố, Công ty 
TNHH một thành viên Xuấtnhập khâu và Đầu tư Chợ Lớri; Công ty TNHH một 
thành viên Vàng bạc đá quý thành phô, qác Cpng ty Kiểm toán thụộc thành phố; 
phối hợp chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố, Sở Giao dịch Chứng 
khoán thành phố, Cục Hải quan và các Công ty bảo hiểm trên địa bàn. -

đ) Theo dõi Quận ls quận Gò vấp. * ' • • 

4. Đồng chí Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố, ủy viên Ban Cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố: 

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: ,, ¥ (s-;- -h I;ỉ;; ; 
3Xây dựng; Quản lý đất đai; • v ĩ -•'!> ••-.V;: ' 
- Giao thống - công chính, ỹặri tấí; ' ' 5' 1 

- Tài nguyên và môi íxườĩig; r h • ; 
-Quản lỵ nhà (nhà công vụ, nhà thửơng mại, nhà xã hội); 
- Công tác phòng cháy, chữa cháy. 
- Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩhh vực và đơn yị phụ trách; 
- Công tác giải quyệt khiếụ nại, tố cáo vậ trực tiếp gịặị.quyết những trường 

hợp khiếu nại, tố cáo CQ liên quan đến lĩnh yực được phan ẹộhg. , í; 

• b) Giúp Gằủ tịch ủy ban nhân dân thành phố theo do! vá chỉ đạo công tấc 
quy hoạch - kiến trúc đô thị, Công trìnlí xây dựng Khu Đô thị ỉĩiái Thủ Thiêm; 
trực tiếp chỉ đạo Chượng ixình nhà ở, Chư<mg trình xử lýr ráp; Chương trình giảm 
ngập nước, Chương ứình nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân nội thành và 
rìgôại thành; Chường trình giảm ùn tắc giao thông; Chương trình giảm ô nhiễm 
môi trường; cạc đự ằrì về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và một số công trình trọng điểm 
ríhư: Gông trình Đạỉ lộ Đồhg Tâỵ; đường hầm Thủ Thiêm; hệ thống Mẻtro; đự árỉ 
vệ sinh môi trường (ỉưu vực Nhiểu Lộc - Thị Nghè); dự án môi ừứờng hirớc 
thàiih phố (Kênh Đoi - Kênh Tẻ, Tàu Hu)ề.. ' Ễ 

c) Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên qụan. ~Ị / ị 
- d) Trực tiếp chỉ đạo Sở Qiíy hoạch - Kiến ừúe5 sờ Xây dựng; Sở Giao 

thông vận tải, Sở Tài nguyên- và Môi trường, Sở GảỉỂl sảỉ phòng cháy và chữa 
cKắy; Ban Quản lý Khù đồ thị Tây Bắc, Bán Quẩrí lý ĩChu Nam^ ELhư đo thị Cảng 
Hiệp Phước, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Trung tâm quản lý hặ tầiig ngầĩĩl 
thành phố; Quỹ Phát ừiển nhà ở thặnh phốị Công tỵ TNHH Một thành viên Quản 
lỵ kinh doanh nhà thành phố, Công tỵ TNHH Một thành viên Tboát nước đô thị, 
Cỗng ty TNHH Một thanh viêri Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH 
Một thành viên Cồng \iên Câỹ xằnh, Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng 
công cộng; Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNĩữl một thành viên, Tông Công 
tỵ Cấp nước Sài Gòn - TNHH một thành viên, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn -
TNHH một thành viển; phối hợp chỉ đạo các ga đường sắt (thuộc Cục Đường sắt 
Việt Nam), các cảng sông, cảng biển, sân baỵ Tân Sơn Nhật. 

đ) Theo dõi Quận 2 và huyện Hóc Môn. ' 
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51 Đồiig chí Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, 
ủy viễn Bàn Cán sự đảng ủýiban nhân dân thành phổ: :' 

, ả) l^c tiếp phu trách cẩc lĩnh vực: y 
" -Cổngnghiệp; :ĩ : 

- Khoa học - công nghệ; • V Ííf V V 
- Bựu chmh^viễnthông^Internet, cộng nghê thộng tin; í 
- KJiu Vực kinh tế có vốtì đầu tư nước ngoài; ^ ; 

- Các khu chế xuất, khu công nghiệp và cụm công ĩighiệpr ; - ' 
- Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước; công tác đăng ký kinh 

doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký (doanh nghiệp ngoài Nhà nước) 
- Quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố trọng nước; 
- Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực vạ đơn yị.phụ ừách. 

Xét duyệt tất ca các dự án đầu tư nươc ngoài trên địa bàn thành phố. 
- Giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực 

đượcphan côilg. -
b) Gíứp Chủ tịch ủỷ ban nhấn dân thanh phố theo đối chỉ đạo còng trình 

Khu Công nghệ cao? Trực "tiếp chỉ đạo các Chương trình Hỗ trợ Chuyển dịeh cơ 
cấụ kinh tếịlehuyển đổi mô hình/tăng trưởng kinh tế thành phố; Cliựợng trình đôi 
mới và sắp xếp lại: doanh nghiệp Nhà nước. : , ' 

c) TrứMg các Ban chỉ đạò theo các lỉnh vực cố liên quán. 

? 1 d) Xrực tiếp chi đạo Sở Gông Thướng, Sỏr Kìioa học và Công nghệ, Sở 
Thông tin yà Truyền thông; Ban Đổi mới quặn..lý. doanh nghiệp, Ban Quặn lý các 
Khu Che xuệt yà~Gộng ngltiẹp, Liên hiệp càc Hội Khoa học ya kỹ thụạt, Hiệp hpi 
Doạnh íỊghiệpị Jỗng £ỉổng ty Công nghịệp sái Gòn - TNHH ỊỊ1ỘÍ thành viên, 
Tổng Cống ty cống nghiệp - In - ỊBap bì Liksin - TNHEĨ một thấph viẻn,/ỉrổỊig 
Công ty Cơ khí - Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH một thánh viến, Công ty 
TNHH một thành viên Phát triển dọrig nghiệp Tân Thuận, Gông 1ý TNHH một 
thành vỉên Đệt mầy Gia .Định, Gông ,ty TNHH một thành yiên phát triển Công 
viên Phần, mềm Quang 3ning; phối hgp ;chỉ đạơ Tồng Công ty Điện lựe, cáp Tổng 
Côrig ty, doanhnghiệp công nghiệp Trụng ương trên địa bàn,Bưuđiện thành 
phố~Viểrí thông ứìạiứi phố. ~ r : 

đ)rTHéởtlỒi Quận 4 vẳ quận Bình Thậnh. V 
; 6. Đồng chi Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch ủy ban nhân dânthành phố, 
Ưỵ Viên Ẹẳn Cáụ sựđảng Uy ban nhân dản thành phố: 
- XrựG tiếp phụ tlrặGh eáe linh yực ^ •; 
: - Nông nghiệp yà phát triển nông thổn, thủy lợi; phòng, chống lụt bão, cưu 

hộ;cứunặnf " 
- Khu vực kinh tê tập thể về nông nghiệp; 
-Xét duyệt các dự án đầu tư ừong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; 



- Giải quyết những trường hợp khiếu nại, tổ cáo có liên quan đến lĩnh vực 
được phân công. 

b) Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có 
liên quan. 

c) Trực tiếp chỉ đạo Sợ Nông nghiệp và Phát ữiển nông thôn, Liên minh 
các Hợp tác xã, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ càọ; Tổng Công ty 
Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên. 

d) Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Chương ừình xây 
dựng nông thôn mới, Chương trình giống câỵ, giống con chất lượng cao, Chương 
trình thực hiện Kế hoạch ứng phó với bỉến đổi Mií hậu. 

đ) Phối hợp thực hiện Chương trình giảm ngập nước nội thành và ngoại thành. 
e) Theo dõi huyện Gủ Ghi và huyện Bìrih Chánh. 

7. Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Ưỵ YÌên ủy ban nhân dỊẩn thành phố: 
a) Giữ chức yụ Giám đốc Công an thành phố. i 
b) Chịu trách nhiệm cá nhân về phần công việc được phân công trước Hội 

đông nhân dân, Uy ban nhân dân thành phô; cùng các thành viên khác chịu ừách 
nhiệm tập thể về hoạt động của ủy ban nhân dân thành phố trước Hội đồng nhân 
dân thành phố và ừước cấp trên. 

c) Theo dõi Quận 12, quặn Phú Nhuận. 
8. Đồng chí Trương Văn Hai - ủy viên ủy ban nhân dân thành phố: 
a) Giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố. .... 
b) Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác được phân công ừước Hội đồng 

nhân dân, ủy ban nhận dân thành phố; cùng các thành viên khác chịụ trách nhiệm 
tập thể về hoạt động của ủy ban nhấn dân thành phố trưởc Hội đồng nhân dân 
thành phố và trước cấp trên. 

c) Theo dõi quận Tân Phú, quận Tân Bình. 
9 Đồng chí Võ Văn Luận - ủy viên ủy ban nhân dân thành phố, 

ủy viên Ban Cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố: 
a) Giữ chức vụ Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. 
b) Là Người phát ngôn eủa ủy ban nhân dân thành phố, được Chủ tịch ủy 

ban nhân dân thành phố giao nhiệm yụ phát ngôn với báo chí về cáẹ chủ trượng, 
chính sách, quyết định quan trọng của Uy ban nhân dân thành phố, về cầc công 
việc chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành 
phố và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

c) Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác được phân công trước Hội đồng 
nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố; cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm 
tập thể về hoạt động của ủy ban nhân dân thành phố trước Hội đồng nhân dân 
thành phổ và trước cấp trên. 

d) Theo dõi Quận 3, Quận 6. 
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10. Đồng chí Trương Văn Lắm - ủy viền" Ụy ban nhân dân thành phố, 
ủy viên Ban Cán sự đảng ủy ban nhân dân thànỊi phố: 

a) Giữ chức vụ Giám đốc Sở ỊSỊỘi vụ. 
b) Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác được phân công ừước Hội đồng 

nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố; cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm 
tập thể về hoạt động của ủy ban nhân dân thành phố trước Hội đồng nhân dân 
thành phô và trước câp trên. 

c) Theo dõi quận Bình Tân. . 
11. Đồng chí Tất Thành Gạng - ủy viên ủy ban nhận dân thành phố: 
a) Giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải. 
b) Chịu ừách nhiệm cá nhân về công tác được phân công trước Hội đồng 

nhân dân, ủy ban nhân dân thành pỊiố; cùng các thành viên khác chịu ừách nhiệm 
tập thể về hoạt động của ủy ban nhân dân thành phố trước Hội đồng nhân dân 
thành phố và ừước cấp ừên. ' .Ệ'" 

c) Theo dõi Quận 9. 
12. Đống cMThái Văn Re - ủy viên ủy ban nhân dân thành phối 
a) Giữ chức yụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
b) Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác đựợc phân công trước Hội đồng 

nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố; cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm 
tập thể về hoạt động của ủỷ ban nhân dân thàrih phố trước Hội đồng nhân dân 
thành phố và trước cấp trên. : ! -

c) Theo dõi Quận 7, quận Thủ Đức. 
13. Đồng chí Đằo Thị HưcpỊg Lan - ủy viên ủy ban nhân dẫn thành phố: 
a) Giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính. 
b) Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác đựợc phân công trước Hội đồng 

nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố; cùng các thặnh viên khác chịu trách nhiệm 
tập thê vê hoạt động của ủy ban Ịiíiân dân thảnh phố trước Hội đồng nhân dân 
thành phố và trước cấp trên. ' ''! 

c) Theo đõi Quận 5, Quận ip. 
Điều 5. Quyết định này cồ hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế 

Quyết định số 3888/QĐ-ƯBND ngầy 16 tháng 8 năm 201 ĩ của ủy ban nhân dân 
thành phố về phân công công tác 'các thành viên ủy ban rihân dân Thành phố 
Hồ Chi Minh nhiệm kỳ 2011 -2016. * 
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Điều 6. Các Thành viên úy ban nhân dân thành phồ nhiệm kỳ 2011 - 20 í 6, 
Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, 
đoàn thể thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận - huyện chịu ừách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

để 
báo 
cáo 

Nơi nhậnĩ 
-Như Điều 6;  
- Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Chủ tịch Nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Ban TỔ chức Trung ương Đảng; 
- Các Bộ - Ngành Trung ương; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP; J 
- ửy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy; 
- Gác cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố; 
- Quận - huyện ủy; 
- Các Tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc TP; 
- VPƯB; Các PVP, các Phòng, 
đơn vị trực thụộc, THKH (6b); 

- Trung tâm Công báo; 
- Lưu: VT, (THKH/HT) 

CHỦ TỊCH 

Lê Hoàng Quân 
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