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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Bộ phận giúp việc của Tổ Thẩm định hồ sơ cấp tỉnh
để thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách hỗ trợ người dân gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ TĨNH

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
COVID-19;
Căn cứ Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về
việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh;
Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 Chính
phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động việc làm, Chánh Văn phòng Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội (sau khi thống nhất với các Cơ quan thành
viên Tổ thẩm định hồ sơ cấp tỉnh theo Quyết định 1363/QĐ-UBND).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Bộ phận giúp việc của Tổ Thẩm định hồ sơ cấp tỉnh để
thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách hỗ người dân gặp khó khăn do đại
dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ
tướng Chính phủ gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Đặng Văn Dũng – Trưởng phòng Lao động Việc làm, Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội - Trưởng bộ phận;
2. Ông Chu Tất Đắc - Trường phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và
thu khác - Cục Thuế tỉnh - Phó Trưởng bộ phận;
3. Bà Phan Thị Hồng Trang - Phó phòng Ngân sách huyện xã, Sở Tài chính
- Phó Trưởng bộ phận;
4. Bà Lê Thị Thu Hiền - Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Sở Kế họach và
Đầu tư - Thành viên;
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5. Ông Nguyễn Xuân Bảo - Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và
Người lái - Sở Giao thông vận tải - Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Anh Chương - Phó Trưởng Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh - Thành viên;
7. Bà Võ Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch - Thành viên;
8. Ông Lại Thế Dũng – Chuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên và
Chuyên nghiệp - Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;
9. Bà Tôn Thị Thu Trang – Phó trưởng phòng Quản lý thương mại - Sở
Công Thương - Thành viên;
10. Ông Đinh Văn Chiến – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp
chế - Cục Thuế tỉnh - Thành viên;
11. Ông Đào Anh Khoa – Phó trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá
nhân và thu khác - Cục Thuế tỉnh - Thành viên;
12. Ông Bùi Hồng Nhật - Trưởng phòng Quản lý thu - Bảo hiểm xã hội tỉnh,
Thành viên;
13. Bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó phòng Kế toán Ngân quỹ - Chi nhánh
Ngân hàng Chính sách xã hội, Thành viên;
14. Ông Phan Văn Sâm - Phó phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao độngThương binh và Xã hội, Thành viên;
15. Bà Võ Thị Linh Nhâm -Phó trưởng Phòng Lao động Việc làm, Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội - Thành viên;
16. Bà Nguyễn Thị Thư - Chuyên viên Phòng Lao động Việc làm, Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội - Thành viên;
17. Bà Vương Thị Thơm - Chuyên viên Phòng Lao động Việc làm, Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội - Thành viên;
18. Ông Trần Huy Giáp - Chuyên viên phòng Lao động Việc làm, Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội - Thành viên;
19. Ông Hồ Anh Tú - Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch
vụ việc làm Hà Tĩnh - Thành viên;
20. Bà Nguyễn Thị Trà Giang - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính,
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội - Thành viên.
Điều 2. Bộ phận giúp việc có nhiệm vụ:
- Giúp Tổ Thẩm định hồ sơ cấp tỉnh kiểm tra, soát xét và thẩm định lần đầu
đối với hồ sơ đề nghị của các huyện, thành phố, thị xã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê
duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch
bệnh COVID-19 bảo đảm công khai, chính xác và đúng quy định theo Quyết
định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản
hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh và của Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội.
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- Chịu trách nhiệm trước Tổ thẩm định hồ sơ cấp tỉnh và Lãnh đạo của cơ
quan được cử tham gia Thành viên Tổ thẩm định hồ sơ cấp tỉnh về kết quả kiểm
tra, rà soát và thẩm định hồ sơ được phân công phụ trách.
- Bộ phận giúp việc của Tổ thẩm định hồ sơ cấp tỉnh tự giải tán sau khi
hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3.Thời gian thẩm định hồ sơ từ ngày 15/7/2020 đến ngày 30/7/2020
(lịch thẩm định chi tiết sẽ thông báo cụ thể)
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Trưởng phòng Lao động việc làm, Chánh Văn phòng Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà
có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Đ/c Đặng Quốc Vinh – PCT TT UBND tỉnh
Trưởng ban Chỉ đạo 1251 của tỉnh;
- Thành viên Tổ thẩm định hồ sơ tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Giám đốc, các PGĐ sở;
- Lưu: VT, VP.
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