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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ 
Về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động 

của Phòng Thuỷ sản - công nghiệp trực thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được 

Quốc hội thông qua ngày 30-6-1983; 

- Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UB ngày 25-5-1984 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về việc sắp xếp lại bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy 

ban nhân dân quận, huyện; 

- Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải (Công văn ngày 

19-10-1988) và Trưởng ban Tổ chức chánh quyền Thành phố (Tờ trình số 

178/TCCQ ngày 25-11-1988), được sự thoả thuận của các Sở liên quan, 
 

QUYẾT - ĐỊNH: 
 

Điều 1.- Nay ban hành bản qui chế tồ chức và hoạt động của Phòng Thuỷ 

sản – Công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải kèm theo 

Quyết định này. 

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các qui định trước 

đây của Ủy ban nhân dân Thành phố trái với qui chế này đều bãi bỏ. 

Điều 3.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, 

Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền Thành phố, Giám đốc Sở Thuỷ sản Thành 

phố, Sở Công nghiệp Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, 

Trưởng phòng Thuỷ sản – công nghiệp huyện Duyên Hải và Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành Thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này._      

Nơi nhận :  T/M.UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

- Như Điều 3;  K/T.Chủ Tịch 

- TT/TU – TT/TB; Phó Chủ Tịch 

- Ban KTTC/TU, Ban TC/TU; 

- Ban TCCQ.TP (5 bản) 

- Sở Tư pháp – CA.TP (PC.13); 

- VPUB (NC,TH, CN,NN). 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

K/T. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

VÕ VĂN CƯƠNG 
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QUY - CHẾ 

 
tổ chức và hoạt động của Phòng Thuỷ sản 

công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện Duyên Hải 
 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ_UB 

Ngày 04 tháng 01 năm 1989 của UBND Thành phố ) 

 

 I.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG THUỶ SẢN CÔNG 

NGHIỆP: 

  

Điều 1. - Chức năng: 

 Phòng Thuỷ sản công nghiệp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, đồng thời là cơ quan thuộc hệ thống tổ chức liên ngành công nghiệp - 

thuỷ sản, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Thuỷ sản 

và Sở Công nghiệp Thành phố. 

Phòng Thuỷ sản – công nghiệp có chức năng giúp Ủy ban nhân dân 

huyện quản lý nhà nước về mọi mặt hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp và 

thuỷ sản đối với tất cả các thành phần kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản 

lý và các đơn vị kinh tế của trung ương, thành phố đóng trong địa phương theo 

phân cấp. 

 Phòng Thủy sản - công nghiệp được sử dụng con dấu riêng và mở tài 

khoản ở ngân hàng theo qui định. 

 

Điều 2. - Nhiệm vụ: 

Phòng Thủy sản - công nghiệp có nhiệm vụ: 

 

1/ Căn cứ các qui hoạch - kế hoạch dài hạn và hàng năm về thủy sản - 

công nghiệp của thành phố và qui hoạch ngành ở địa phương và hướng dẫn các 

đơn vị thuộc ngành, các Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thuỷ sản, công 

nghiệp để tổng hợp cân đối kế hoạch ngành trong địa bàn huyện. 

 



2/ Tổ chức hường dẫn, đôn đốc kiểm tra các đơn vị thuộc ngành, các Ủy 

ban nhân dân  xã thực hiện các qui hoạch kế hoạch được duyệt của Ủy ban nhân 

dân huyện, các quyết định Thiéu sở công nghiệp thành phố thuộc lĩnh vực  thủy 

sản - công nghiệp trên địa bàn huyện. 

3/ Theo phân cấp của Thành phố, quản lý tốt tài nguyên thuỷ sản của 

huyện theo địa giới hành chánh, tiến trình lập các kế hạch bảo vệ nuôi trồng và 

khai thác, chế biến các nguồn thuỷ sản ở huyện đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, cung 

ứng cho công nghiệp chế biến và tiêu thụ ở thị trường trong nước. 

 

4/ Kiểm tra và xét cấp giấy phép sản xuất, hoặc giải thể các hợp tác xã, tổ 

sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp các hộ tiểu thủ công nghiệp thuộc 

huyện quản lý và hướng dẫn các uỷ ban nhân dân xã xét cấp giấy phép sản xuất 

hoặc giải thể các hộ kinh tế cá thể và kinh tế gia đình theo phân cấp. 

Giúp Ủy ban nhân dân  huyện lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân Thành 

phố xin thành lập hoặc giải thể các công ty, xí nghiệp quốc doanh, hợp doanh, 

công ty hợp doanh, liên doanh, công ty xí nghiệp tư doanh thuộc huyện quản lý. 

 

5/ Được ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện làm cơ quan chủ quản cấp 

trên đối với các đơn vị của ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện như: các 

công ty, xí nghiệp công nghiệp, các công ty thuỷ sản, các xí nghiệp nuôi trồng, 

khai thác, chế biến thuỷ, hải sản, các đội tàu, thuyền đánh bắt thuỷ, hải sản v.v 

Thực hiện quản lý ngành đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc 

doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ về công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và thủy sản trong địa phương, tổng hợp tình hình các thành phần này để 

có kế hoạch phát triển cải tạo xã hội chủ nghĩa và tổ chức lại sản xuất nhằm khai 

thác hết tiềm năng của địa phương về nguồn nguyên liệu, tài nguyên nước, mặt 

biển và thu hút lao động trên địa bàn huyện. 

 

6/ Qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác 

quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thủy sản cho cán bộ, công nhân 

viên, thuộc huyện quản lý. Hướng dẫn và tham gia với các uỷ ban nhân dân xã 

để kiện toàn, củng cố bộ phận cán bộ quản lý công tác về công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp và thủy sản trong địa phương. 

 

7/ Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ về công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thuỷ sản trong huyện. Phân cấp cho Ủy ban nhân 

dân xã quản lý và thanh tra, kiểm tra các chính sách, chế độ đối với các cơ sở 

kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế gia đình trong địa bàn xã. 

 

Điều 3. - Quyền hạn: 

Phòng Thuỷ sản - công nghiệp có quyền hạn; 



- Triệu tập các cuộc họp để triển khai các nhiệm vụ công tác do Phòng 

Quản lý có liên quan đến các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và các 

đơn vị của trung ương, Thành phố đóng trong huyện. 

 - Ký các văn bản giao dịch, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết 

những công việc được Ủy ban nhân dân huyện uỷ quyền. 

 - Kiểm tra đôn đốc các đơn vị thuộc ngành ở xã, các đơn vị sản xuất - 

kinh doanh thuộc Huyện. Kiến nghị, đề xuất với Ủy ban nhân dân  huyện và 

ngành cấp trên về các biện pháp giải quyết các vấn đề lệch lạc, không hợp lý 

trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ, công tác về thuỷ sản – công 

nghiệp ở địa phương . 

Ngoài những quyền hạn trên, Phòng Thủy sản – công nghiệp có thể được 

Ủy ban nhân dân uỷ quyền thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn xét thấy cần 

thiết, do Ủy ban nhân dân huyện quy định cụ thể bằng văn bản. 

 

II.- CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA PHÒNG THUỶ SẢN 

CÔNG NGHIỆP: 

 

Điều 4.- Cơ cấu tổ chức và biên chế: 

Phòng Thủy sản - công nghiệp do trưởng phòng phụ trách và có 1 đến 2 

Phó Trưởng phòng giúp việc. Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm về toàn 

bộ hoạt động của Phòng trước Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chịu trách 

nhiệm trước Sở Thuỷ sản và Sở Công nghiệp Thành phố về các mặt công tác do 

phòng quản lý. 

Phó trưởng phòng là người giúp việc Trưởng phòng được Trưởng phòng 

phân công một số công việc cụ thể của Phòng và liên đới chịu trách nhiệm trước 

cấp trên những người phần việc được phân công phụ trách và được thay mặt 

Trưởng phòng khi Trưởng phòng vắng mặt. 

Trưởng phòng và Phó trưởng phòng do Ủy ban nhân dân Huyện ra quyết 

định bổ nhiệm sau khi có văn bản đồng ý của Giám đốc Sở Thuỷ sản và Sở Công 

nghiệp Thành phố. 

Cơ cấu Phòng Thủy sản - công nghiệp Thành phố gồm các cán bộ được 

phân công theo dõi, thực hiện các mặt công tác: 

- Quản lý công nghiệp - thuỷ sản quốc doanh, công tư hợp doanh, hợp 

doanh, liên doanh, xí nghiệp đời sống. 

- Thanh tra chính sách và Pháp chế 

- Hành chánh tổng hợp. 

Biên chế của phòng căn cứ vào nội dung, khối lượng công việc cụ thể, 

tình hình cán bộ của địa phương, xác định chức danh, tiêu chuẩn, nghiệp vụ và 

ấn định biên chế chung của Phòng do Uỷ ban nhân dân Thành phố giao cho 

huyện hàng năm. 

Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng lề lối làm việc của phòng, các 

chế độ sinh hoạt, hội họp báo cáo theo qui định hiện hành. 



 

III.- MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA 

PHÒNG THỦY SÀN - CÔNG NGHIỆP 

 

Điều 5.- Mối quan hệ công tác: 

1/ Đối với ủy ban nhân dân huyện: 

Phòng Thủy sản – công nghiệp chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban 

nhân dân huyện về toàn bộ công tác chuyên môn. Phòng có trách nhiệm báo cáo 

về tình hình thực hiện các chính sách, chế độ về công nghiệp - thủy sản do Ủy 

ban nhân dân huyện chỉ đạo. 

2/ Đối với Sở Thủy sản và Sở Công nghiệp Thành phố: 

Phòng Thủy sản – công nghiệp chịu sự hướng dẫn chỉ đạo về chuyên 

môn, nghiệp vụ về công tác thủy sản – công nghiệp. Chịu sự kiểm ta của Sở chủ 

quản ngành về việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách chế độ về các mặt 

thủy sản - công nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố đề ra và báo cáo kết quả 

cho Sở Thủy sản và Sở công nghiệp thành phố. 

 

3/ Đối với các Phòng, Ban chuyên môn và đoản thể thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện: 

Quan hệ giữa Phòng Thủy sản – công nghiệp và các Phòng, Ban chuyên 

môn, đoàn thể của huyện là mối quan hệ phối hợp phục vụ lẫn nhau dưới sự điều 

hòa công vụ của Ủy ban nhân dân huyện, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch và 

nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Trước khi trình văn bản, đề án cho Ủy ban nhân dân huyện nhất định 

Phòng Thủy sản – công nghiệp phải chủ động trao đổi, thảo luận với các phòng, 

ban chuyên môn hay đoàn thể nếu vấn đề có liên quan đến các đơn vị này. 

 

4/ Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh của ngành trực thuộc huyện và 

các ngành trực thuộc trung ương, thành phố đóng trong huyện: 

Phòng Thủy sản – công nghiệp trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra và giải quết 

các chế độ, thủ tục chuyên môn đối với các đơn vị thuộc huyện quản lý. Đối với 

các đơn vị ngành thủy sản, ngành công nghiệp của trung ương và thành phố đóng 

và hoạt động trên địa bàn huyện. Phòng được thay mặt Ủy ban nhân dân huyện 

quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn đối với các đơn vị này theo sự phân 

cấp của thành phố cho huyện. 

 

5/ Đối với Ủy ban nhân dân xã: 

Phòng Thủy sản – công nghiệp cáo trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra và 

giúp đỡ ý kiến để Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo thực hiện tốt mọi chủ trương 

chính sách, chế độ thể lệ về thủy sản – công nghiệp trong phạm vi xã. 



Phòng Thủy sản – công nghiệp có trách nhiệm cùng với Ủy ban nhân dân 

xã kiện toàn, củng cố bộ phận công tác về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 

thủy sản ở địa phương. 

 

IV.- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:  

Điều 6.- Căn cứ các qui chế này, Trưởng Phòng Thủy sản – công nghiệp 

 Huyện xác định rõ nhiệm vụ quyền hạn của từng người theo chức danh viên 

chức nhà nước trình Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm triển khai thực 

hiện qui chế này. Giám đốc Sở Thủy sản, sở Công nghiệp thành phố có trách 

nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện qui chế cùng Ủy ban nhân dân 

huyện tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố những kiến nghị, 

bổ sung, sửa khi cần thiết. 

 

Điếu 7.- Qui chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Những qui định 

trước đây trái với văn bản này đều bãi bỏ.- 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ    

   

  

            
     


