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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI 

  

         Số: 441 /TB-SLĐTBXH  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             

           Hà Tĩnh, ngày  16   tháng 9 năm 2020 

   

THÔNG BÁO 

Về việc tạm thời phân công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo  

Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

 

Căn cứ Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh; Quyết 

định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 về việc sửa đổi điểm b, khoản 2, 

điều 3 quy định ban hành kèm theo Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh; Quyết định 3038/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Đinh Hữu Công 

giữ chức vụ Phó giám đốc Sở; ngày 15/9/2020, tập thể lãnh đạo Sở đã họp, 

thống nhất tạm thời phân công nhiệm vụ như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 800/QĐ- 

SLĐTBXH ngày 12/02/2020 của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã 

hội. 

2. Đồng chí Đinh Hữu Công - Phó Giám đốc Sở: 

a. Tiếp nhận nhiệm vụ của đồng chí Võ Xuân Linh, phụ trách các lĩnh 

vực: Văn phòng (trừ công tác cán bộ); CCHC, đối nội, đối ngoại; hội nhập 

quốc tế; an ninh quốc phòng; công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; Phó Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế DCCS... Phó Chủ tịch Thường trực 

Hội đồng thi đua khen thưởng, Kỷ luật, phụ trách Dân quân tự vệ, BCH Phòng 

chống bão lụt,... ; 

b. Chịu trách nhiệm tiếp nhận bàn giao từ đồng chí Nguyễn Xuân Thông 

và phụ trách thêm lĩnh vực Bảo trợ Xã hội – Trẻ em – Bình đẳng giới từ 

01/10/2020. 

 c. Theo dõi, phụ trách các Quỹ, hoạt động các Hội trong lĩnh vực phụ 

trách thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở. 

d. Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, Hội đồng thẩm định,....của 

UBND tỉnh, các sở, ngành, các tổ chức liên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách. 

đ. Trực tiếp theo dõi hoạt động của các đơn vị: Thị xã Hồng Lĩnh, huyện 

Hương Sơn, huyện Thạch Hà.  

e. Sinh hoạt chuyên môn tại Văn phòng. 
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3. Đồng chí Lê Thị Mai Hoa - Phó Giám đốc Sở, ngoài các nhiệm vụ 

được phân công tại Quyết định số 800/QĐ- SLĐTBXH ngày 12/02/2020 của 

Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Chịu trách nhiệm tiếp nhận 

bàn giao từ đồng chí Nguyễn Xuân Thông và phụ trách thêm lĩnh vực phòng 

chống tệ nạn xã hội từ 01/10/2020. 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá 

nhân liên quan biết và phối hợp trong công tác./. 

 

Nơi nhận 
- Bộ LĐTBXH; 

- Thường trực, VP, các ban Tỉnh uỷ; 

- UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; 

- HĐND, các ban HĐND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành liên quan; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- BCH Đảng ủy Sở; 

- Công đoàn Sở; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Trí Lạc 
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