
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số:  378 /TB-SLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 7  năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ phụ trách 

 công nghệ thông tin 

 

 Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 

công chức, viên chức; Quyết định số 2586/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/4/2019 về 

việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  

 Ngày 28/6/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã họp thống 

nhất tạm thời chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ công nghệ thông tin của cơ quan 

Văn phòng Sở từ đồng chí Phan Xuân Thắng – chuyên viên phòng Người có 

công sang đồng chí Phan Văn Sâm – chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp 

phụ trách theo hình thức kiêm nhiệm, kể từ ngày 01/7/2019. 

 Đồng chí Phan Xuân Thắng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, cơ sở 

dữ liệu về công nghệ thông tin, các tài khoản, phần mềm liên quan… hiện có 

cho đồng chí Phan Văn Sâm quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện theo quy 

định hiện hành, xong trước ngày 10/7/2019. 

 Văn phòng theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và chuyển giao nhiệm vụ, 

trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Giám đốc xem xét, giải 

quyết, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định. 

 

Nơi nhận: 

-Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở TTTT; 
- Giám đốc, PGĐ sở; 

- Trưởng phòng Sở, thủ trưởng đơn vị trực thuộc; 

- Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Phan Văn Sâm. 

- Lưu: VT, VP. 
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Nguyễn Trí Lạc 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


		2019-07-02T16:08:22+0700




