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UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:       /QĐ-SLĐTBXH Trà Vinh, ngày     tháng 7 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ giúp việc  
triển khai thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND  

ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÀ VINH 

 

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh 

Trà Vinh về việc quy  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Quyết định số 28/QĐ-UBND  ngày 

21/8/2018  của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi một số khoản, điều 
của Quyết định số 46/2016 /QĐ-UBND ngày 18/11/2016. 

Căn cứ  Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 
phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Trưởng phòng Lao động – Việc 
làm và Giáo dục nghề nghiệp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 59/KH-
UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện 

Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, gồm ông (bà) có tên sau đây: 

1. Ông Dương Quang Ngọc, Phó Giám đốc Sở - Tổ trưởng; 

2. Bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở - Tổ phó. 

* Các thành viên Tổ giúp việc gồm: 

1. Ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng Phòng Lao động – Việc làm và Giáo 

dục nghề nghiệp; 

2. Ông Trịnh Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; 

3. Ông Thạch Khmau, Phó Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em và Bình 

đẳng giới (phụ trách phòng); 

4. Ông Ngô Công Đức, Phó Trưởng Phòng Bảo Trợ xã hội – Trẻ em và 

Bình đẳng giới; 

5. Ông Kim Phước Hậu, Phó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng; 
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6. Ông Lý Xuân Hòa, Phó Trưởng Phòng Lao động – Việc làm và Giáo 

dục nghề nghiệp; 

7. Bà Huỳnh Thị Lệ Thuy, Phó Trưởng Phòng Lao động – Việc làm và 

Giáo dục nghề nghiệp; 

Điều 2. Nhiệm vụ của thành viên Tổ giúp việc 

- Có trách nhiệm giúp Ban Giám đốc Sở phối hợp với các ngành có liên 

quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức thực 

hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 
Vinh về việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Đề xuất với Ban Giám đốc Sở các giải pháp, chủ trương chỉ đạo để đẩy 

nhanh việc triển khai thực hiện chính sách; đồng thời hướng dẫn, theo dõi, kiểm 
tra, giám sát, báo cáo và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh liên quan đến việc 

thực hiện các chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg tại các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan. 

- Giao Phòng Lao động – Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp làm đầu mối 

tổng hợp báo cáo (2 lần/tuần) về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 
59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và một số 

nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công cho Ban Giám đốc Sở nắm, chỉ đạo. 

- Tổ giúp việc thiết lập đường dây tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các 

đơn vị, tổ chức, cá nhân cụ thể: 

+ Ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng Phòng Lao động – Việc làm và Giáo 
dục nghề nghiệp, điện thoại 0919 104 033. 

+ Ông Thạch Khmau, Phó Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em và Bình 

đẳng giới, điện thoại 0819141516. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo các phòng, đơn 

vị có thể phân công chuyên viên trong phòng, đơn vị tham gia tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng; Kế toán trưởng; Trưởng phòng Lao động - 

Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; 

Trưởng phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em và Bình đẳng giới và các ông, bà có tên ở 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như Điều 3; 
- Ban Giám đốc Sở;  
- Sở ngành liên quan; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố;                                 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Út 
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