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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI 

  

         Số: 351/TB-SLĐTBXH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           

           Hà Tĩnh, ngày  15  tháng 11 năm 2022 

 

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 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND 

tỉnh 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 12/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Uỷ ban 

nhân dân 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.  

Ngày 14/11/2022, tập thể lãnh đạo Sở đã họp, thống nhất trên cơ sở phân 

công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo 

Quyết định số 2930/QĐ-SLĐTBXH ngày 26/4/2021, Để đảm bảo tiến độ nội 

dung công việc đột xuất, cấp bách của ngành trong những tháng cuối năm, và 

giải quyết kịp thời TTHC đối với người dân doanh nghiệp, nay tạm thời phân 

công bổ sung nhiệm vụ cho các đồng chí Phó Giám đốc do đồng chí Lê Thị 

Mai Hoa - Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực người có công; Trẻ em - Phòng, 

chống tệ nạn xã hội, nghỉ phép năm 2022 theo chế độ (từ ngày 14/11/2022 đến 

ngày 22/11/2022), cụ thể như sau: 

1. Đồng chí Đinh Hữu Công - Phó Giám đốc Sở tiếp nhận nhiệm vụ phụ 

trách lĩnh vực người có công. Chịu trách nhiệm, chỉ đạo và xử lý các nhiệm vụ 

của Phòng Người có công. 

2. Đồng chí Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở tiếp nhận nhiệm vụ phụ 

trách lĩnh vực trẻ em - phòng, chống tệ nạn xã hội. Chịu trách nhiệm, chỉ đạo 

và xử lý các nhiệm vụ của Phòng Trẻ em – Phòng, chống tệ nạn xã hội. 

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 
- Thường trực, VP, các ban Tỉnh uỷ; 

- UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành liên quan; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Ngô Thị Tâm Tình 
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