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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh phân công tạm thời Lãnh đạo phụ trách Lĩnh vực  

Người có công theo Quyết định số 2930/QĐ-SLĐTBXH ngày 26/4/2021 
 

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

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;  

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh ban hành Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện 

phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  

Thực hiện Thông báo Kết luận số 27/TB-KL ngày 13/02/2023 về việc 

Thông báo kết luận cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở ngày 

01/02/2023; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh phân công tạm thời đồng chí Đặng Văn Dũng - Phó 

Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực Người có công và Trung tâm Điều dưỡng 

Người có công và Bảo trợ xã hội thay đồng chí Lê Thị Mai Hoa - Phó Giám đốc 

Sở, kể từ ngày 15/02/2023. 



Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các nội dung khác giữ 

nguyên theo Quyết định số 2930/QĐ-SLĐTBXH ngày 26/4/2021 của Giám đốc 

Sở về việc phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Đồng chí Lê Thị Mai Hoa – Phó Giám đốc Sở, đồng chí Đặng Văn Dũng – 

Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng, Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. 

Nơi nhận 
- Như Điều 2; 

- Bộ Lao động - TBXH; 

- UBND tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;  

- Các sở, ngành, đoàn thể liên quan; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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