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THÔNG BÁO 
Về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo 

Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội Hà Tĩnh  

               

 Căn cứ Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở 

Lao động Thương binh và Xã hội; Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. 

 Để thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Sở, Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tạm thời phân công nhiệm vụ các đồng chí 

Lãnh đạo Sở, cụ thể như sau: 

 1. Đồng chí Nguyễn Trí Lạc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thƣ Đảng ủy, Giám đốc Sở, Đại bi u Hội đồng nhân tỉnh  h a XVI:  

- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội trư c lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và pháp luật; phụ trách công tác tổ chức - 

cán bộ, kế hoạch -  tài chính; trực tiếp chỉ đạo Chương trình Việc làm - Dạy nghề; 

bảo vệ chính trị nội bộ; các chương trình, dự án và chủ tài khoản. 

- Theo dõi huyện Vũ Quang và TP Hà Tĩnh. 

 2. Đồng chí Lê Tiến Dũng, Ph  Giám đốc Sở: 

- Phụ trách các lĩnh vực: Lao động, Việc làm, Tài chính, Văn phòng.  

- Theo dõi hoạt động của các đơn vị: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh; 

Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh. 

- Theo dõi huyện Cẩm Xuyên và TX Kỳ Anh. 

- Theo dõi các Quỹ, hoạt động các Hội trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm 

vi trách nhiệm của Sở. 

3. Đồng chí Nguyễn Xuân Thông, Ph  Giám đốc Sở, Chủ t ch Công 

đoàn ngành: 

 - Phụ trách các lĩnh vực: chính sách Bảo trợ xã hội,   a đ i giảm ngh o; 

phòng, chống tệ nạn  ã hội. 

- Theo dõi hoạt động của các đơn vị: Trung tâm Ch a bệnh - Giáo dục - Lao 

động  ã hội; Làng tr  em mồ côi. 

- Theo dõi các huyện: Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân. Chỉ đạo công tác  ây 

dựng nông thôn m i  ã Cương Gián, huyện Nghi Xuân. 

- Theo dõi các Quỹ, hoạt động các Hội trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm 

vi trách nhiệm của Sở. 
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 4. Đồng chí Lê Th  Mai Hoa, Ph  Bí thƣ Đảng ủy, Ph  Giám đốc Sở, 

 iêm Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh: 

- Phụ trách các lĩnh vực: dạy nghề; phát triển nguồn nhân lực; bảo vệ chăm 

s c tr  em; Quỹ hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm; Quỹ Bảo 

trợ tr  em tỉnh; công tác Báo chí tuyên truyền; uỷ quyền phát ngôn của Sở; Tổ 

trưởng tổ thường trực thực hiện Chương trình Việc làm - Dạy nghề theo Kế hoạch 

số 41/KH-UBND ngày 08/02/2014 của UBND tỉnh. 

- Theo dõi hoạt động của các đơn vị: Trường Trung cấp  nghề; Trung tâm 

Dạy nghề, gi i thiệu và Giải quyết việc làm cho người tàn tật Hà Tĩnh. 

- Theo dõi các huyện: Lộc Hà, Kỳ Anh, Hương Khê. Chỉ đạo công tác  ây 

dựng nông thôn m i  ã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh. 

- Theo dõi các Quỹ, hoạt động các Hội trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm 

vi trách nhiệm của Sở. 

  . Đồng chí V  Xuân Linh, Ph  giám đốc: 

 - Phụ trách các lĩnh vực: Người c  công; Thanh tra. 

 - Theo dõi hoạt động của đơn vị: Trung tâm Bảo trợ  ã hội.  

- Theo dõi các huyện, thị: Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Thạch Hà. Chỉ đạo công 

tác  ây dựng nông thôn m i  ã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà. 

- Theo dõi các Quỹ, hoạt động các Hội trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm 

vi trách nhiệm của Sở. 

Đối v i các chương trình, dự án, các Ban chỉ đạo, các tổ chức liên ngành 

thuộc lĩnh vực nào do Ph  giám đốc phụ trách lĩnh vực đ  theo dõi, tham mưu. 

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở c  trách 

nhiệm phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời đảm 

nhận một số công việc khác khi được Giám đốc phân công. 

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

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

 

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động - TB&XH; 

- Các Cục, vụ, viện thuộc Bộ; 

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

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

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

 

 Nguyễn Trí Lạc 
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