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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ giúp việc thuộc cơ quan Thường trực  

Ban Chỉ đạo 22 tỉnh 

 

 Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/1/2021 của Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Tổ giúp việc cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp 

tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do 

thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Tổ 48); Tổ đã tiến hành cuộc họp ngày 

20/1/2021, ngày 26/1/2021 và thống nhất, phân công nhiệm vụ các thành viên thuộc 

Tổ như sau: 

 

T
T 

Các thành viên 

 Tổ giúp việc 
Nội dung cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện 

1 

Đinh Hữu Công, Phó 

Giám đốc Sở, tổ 

trưởng 

Phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của Tổ giúp việc; 

trách nhiệm nêu trong Quyết định 48. 

2 

Ông Nguyễn Xuân 

Thái, Trưởng Phòng 

BTXH-TE-BĐG, Tổ 

phó thường trực 

Giúp Tổ trưởng dự thảo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ 

chức thực hiện Quyết định 22 của Ban Chỉ đạo; chủ trì tổ chức 

nghiên cứu các quy định pháp luật, quy chế, quy định, hướng 

dẫn của BCĐ 22, các Sở, ngành liên quan và của Sở LĐTBXH 

để tham mưu, tổng hợp trình Tổ trưởng trước khi báo cáo Giám 

đốc Sở; kiểm tra, đôn đốc các hoạt động của Tổ. Trực tiếp điều 

hành các công việc của Tổ trưởng (khi Tổ trưởng đi công tác). 

Báo cáo kịp thời Tổ trưởng.  

3 

Ông Đặng Văn 

Dũng, Trưởng Phòng 

Lao động Việc làm, 

Tổ phó 

Thường xuyên giữ mối công tác, tham mưu, báo cáo Tổ trưởng; 

thường xuyên Phối hợp với ông Nguyễn Xuân Thái rà soát, 

nghiên cứu các quy định pháp luật, của UBND tỉnh, quy chế, 

quy định, hướng dẫn của BCĐ 22, các Sở, ngành liên quan và 

của Sở LĐTBXH tham mưu dự thảo văn bản chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện Quyết định 22 của Ban Chỉ đạo tỉnh; đôn đốc các 

thành viên thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp 

điều hành thay ông Nguyễn Xuân Thái (khi ông Thái đi công 

tác), các công việc của Tổ trưởng (khi Tổ trưởng và ông Thái đi 

công tác và báo cáo kịp thời Tổ trưởng). Trực tiếp giúp Tổ trưởng 

những công việc khác liên quan. 



2 

 

4 

. Ông Phạm Văn 

Công, Trưởng Phòng 

Người có công, thành 

viên 

Trực tiếp hướng dẫn, thực hiện rà soát, bảo đảm danh sách đúng 

đối tượng, tiêu chí để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho đối 

tượng hộ thuộc chính sách người có công với cách mạng trên địa 

bàn toàn tỉnh. Tham gia rà soát, nghiên cứu các quy định pháp 

luật, của UBND tỉnh, quy chế, quy định, hướng dẫn của BCĐ 22, 

các Sở, ngành liên quan và của Sở LĐTBXH tham mưu dự thảo 

văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết định 22 của Ban Chỉ 

đạo tỉnh. Tham gia các hoạt động chung của Tổ. 

5 

Bà Ngô Thị Tâm 

Tình, Trưởng Phòng 

Kế hoạch Tài chính, 

Thành viên 

Phối hợp với ông Nguyễn Xuân Thái xây dựng trình Giám đốc 

Sở ban hành hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng, thanh quyết 

toán nguồn kinh phí đối với các địa phương. Trực tiếp tham 

mưu Giám đốc Sở phân bổ kinh phí cho các địa phương; chỉ đạo 

theo dõi, đôn đốc các phòng Lao động cấp huyện mở tài khoản, 

quản lý, sử dụng nguồn kinh phí (theo Quyết định 22 của BCĐ 

tỉnh về nhà Văn hóa và nhà ở) đúng mục đích, thông qua hệ 

thống sổ, sách, báo cáo và thực hiện các quy định hiện hành. 

6 

Ông Phan Văn Sâm, 

Phó Trưởng phòng 

GDNN, Thành viên 

Trực tiếp tham mưu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và 

công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở LĐTBXH.  

Tham gia rà soát, nghiên cứu các quy định pháp luật của UBND 

tỉnh, quy chế, quy định, hướng dẫn của BCĐ 22, các Sở, ngành 

liên quan và của Sở LĐTBXH tham mưu dự thảo văn bản chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện Quyết định 22 của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Tham gia các hoạt động chung của Tổ. 

 

 

 

7 

Ông Nguyễn Quốc 

Anh, Chuyên viên 

Văn phòng Sở, thành 

viên 

Giúp Tổ rà soát, kiểm soát văn bản (văn bản do Tổ tham mưu, 

văn bản do Sở ban hành). Phối hợp ông Phan Văn Sâm để cập 

nhật, đăng các tin bài về thực hiện hỗ trợ nhà ở theo QĐ 22. 

Tham gia rà soát, nghiên cứu các quy định pháp luật, của UBND 

tỉnh, quy chế, quy định, hướng dẫn của BCĐ 22, các Sở, ngành 

liên quan và của Sở LĐTBXH tham mưu dự thảo văn bản chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện Quyết định 22 của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Tham gia các hoạt động chung của Tổ. 

8 

Bà Nguyễn Thị Hồng 

Phương, Chuyên viên 

phòng Tài chính - Kế 

hoạch  - Thành viên 

Tham mưu, giúp bà Ngô Thị Tâm Tình về việc xây dựng hướng 

dẫn; tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, chuyển kinh 

phí cho các địa phương, thanh quyết toán theo quy định pháp 

luật và các Hướng dẫn. 

Tham gia rà soát, nghiên cứu các quy định pháp luật, của 

UBND tỉnh, quy chế, quy định, hướng dẫn của BCĐ 22, các Sở, 

ngành liên quan và của Sở LĐTBXH tham mưu dự thảo văn bản 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết định 22 của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Tham gia các hoạt động chung của Tổ. 

9 

Bà Nguyễn Thị Nga, 

Chuyên viên phòng 

BTXH-TE-BĐG - 

Thư ký 

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở, Tổ trưởng, các Tổ phó chuẩn bị 

các công việc, triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ của 

Tổ; tham mưu, giúp Tổ trưởng, các Tổ phó xây dựng văn bản, 

tổng hợp, báo cáo; lưu trữ hồ sơ theo quy định; chuẩn bị hậu cần 

đảm bảo để thực hiện các hoạt động của Tổ; Trực tiếp giúp ông 

Nguyễn Xuân Thái các công việc, nhiệm vụ thư ký của Tổ. 



3 

 

            

Ngoài các nhiệm vụ được phân công trên, các thành viên thực hiện các 

nhiệm vụ khác khi được Tổ trưởng, các Tổ phó phân công. Trong quá trình thực 

hiện, các thành viên báo cáo kịp thời cho Tổ trưởng và các Tổ phó; nếu có 

vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Thông báo phân công nhiệm vụ 

này, các thành viên kiến nghị kịp thời để bổ sung phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH (để báo cáo); 

- Các thành viên theo Quyết định 48/QĐ-SLĐTBXH; 

- Lưu: VT, P.BTXH-TE-BĐG. 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-TB&XH 

Đinh Hữu Công 
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