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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI 

  

           Số: 7324/QĐ-SLĐTBXH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công lãnh đạo Sở chỉ đạo  

 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg 

 

    GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ TĨNH 
 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19; Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND 

tỉnh triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh quy định chế độ, trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;  

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Quyết 

định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017; Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2019; Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2021. 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động Việc làm, Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân công lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo 

thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện 

một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19 tại các huyện, thành phố, thị xã, cụ thể như sau: 

1. Ông Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc Sở, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: 

huyện Vũ Quang, huyện Hương Sơn, thành phố Hà Tĩnh. 

2. Ông Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều 

hành và triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra giám sát, thẩm định hồ sơ, tổng 

hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các 

cơ quan có thẩm quyền về tình hình, kết quả thực hiện toàn bộ các nội dung, 

nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ 
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trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trực tiếp 

chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, huyện Can Lộc, 

huyện Lộc Hà. 

3. Ông Đinh Hữu Công - Phó Giám đốc Sở, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: 

thị xã Hồng Lĩnh, huyện Hương Khê, huyện Thạch Hà. 

4. Bà Lê Thị Mai Hoa - Phó Giám đốc Sở, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị:  

huyện Nghi Xuân, huyện Cẩm Xuyên, huyện Đức Thọ. 

Điều 2. Các ông (bà) được phân công tại Điều 1 có nhiệm vụ chỉ đạo, 

hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính 

phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đảm bảo 

kịp thời, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch theo hướng dẫn của các bộ, 

ngành Trung ương có liên quan. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 

68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại các địa phương được phân công 

phụ trách. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Lao động Việc làm, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; các tập thể, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 
Nơi nhận 
- Như điều 3; 
- Bộ LĐTBXH; 

- Thường trực, VP, các ban Tỉnh uỷ; 

- UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; 
- VP UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành liên quan; 

- UBND, Phòng LĐTBXH các huyện, TP, TX; 

-  Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Trí Lạc 
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