
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TỈNH NAM ĐỊNH 

BCĐ PHÒNG CHỐNG COVID-19 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:02/TB-BCĐ Nam Định, ngày  01 tháng 12 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ, phụ trách địa bàn cho thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

Căn cứ vào Quyết định số 14011/QĐ-SLĐTBXH  ngày 01/12/2021 của  Sở 

Lao động –TB và XH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và 

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau: 

1. Ông Hoàng  Đức Trọng – Giám đốc Sở - Trưởng ban. 

Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội (BCĐ); chủ trì các cuộc họp của BCĐ; báo cáo BCĐ tỉnh, Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội về  công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Sở. 

Chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo triển khai công tác 

phòng, chống dịch đối với lao động của tỉnh, lao động là người nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh và 

các nội dung trong kế hoạch của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm 

tỉnh theo kế hoạch của UBND tỉnh và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, 

ngành Trung ương và các nội dung trong kế hoạch của ngành Lao động – Thương 

binh và Xã hội; 

2. Ông Lưu Văn Tuyển – Phó giám đốc Sở - Phó trưởng ban thường trực. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách lao động 

tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19; 

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức triển khai kế 

hoạch phòng, chống dịch theo kế hoạch của UBND tỉnh và chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các nội dung trong kế hoạch của ngành Lao 

động – Thương binh và Xã hội; 

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại: Cơ sở Cai nghiện ma túy; 

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nội dung công việc được phân 

công; thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công 

3. Ông Vũ Kim Danh – Phó Giám đốc Sở - Phó trưởng ban. 

- Trực tiếp chỉ đạo lực lượng cán bộ là đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh 

niên xung kích thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
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- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 

Cơ quan Văn phòng Sở, Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh, Trung tâm Bảo 

trợ xã hội tổng hợp tỉnh; 

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nội dung công việc được phân 

công; thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công 

4. Ông Nguyễn Quốc Lưỡng - Chánh Văn phòng Sở - Thành viên 

- Tham mưu công tác phòng chống dịch đối với cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Tham mưu cho BCĐ chỉ đạo điều hành kịp thời các hoạt động phòng, chống 

dịch; phối hợp với các phòng, đơn vị trong việc triển khai Kế hoạch số 17/KH-

SLĐTBXH ngày 16/3/2020 của Sở. 

- Thực hiện công tác tham mưu cho BCĐ triển khai công tác phòng chống dịch 

thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ cuộc họp của BCĐ; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công. 

5. Ông Trần Xuân Quyết - Trưởng phòng Việc làm ATLĐ – Thành viên 

- Tham mưu cho BCĐ triển khai công tác phòng chống dịch tại các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo 

triển khai công tác phòng, chống dịch đối với lao động của tỉnh, lao động là người 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành 

Trung ương, của Tỉnh và các nội dung trong kế hoạch của ngành Lao động – Thương 

binh và Xã hội;. 

- Làm đầu mối, thường xuyên liên lạc, nắm bắt tình hình thực hiện tại các đơn 

vị, địa phương về công tác phòng chống dịch liên quan đến lao động, lao động là 

người nước ngoài trên địa bàn tỉnh để tổng hợp báo cáo Tỉnh, Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội, BCĐ Sở; 

- Tham mưu triển khai công tác phòng chống dịch tại Trung tâm Dịch vụ việc 

làm; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công. 

6. Ông Đặng Ngọc Dinh - Trưởng phòng Dạy nghề - Thành viên 

- Tham mưu cho BCĐ đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ 

chức triển khai kế hoạch phòng, chống dịch theo kế hoạch của UBND tỉnh và chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các nội dung trong Kế 

hoạch của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công. 

7. Bà Nguyễn Thu Hiền - Trưởng phòng LĐTL-BHXH - Thành viên 

- Tham mưu cho BCĐ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện chế độ, 

chính sách lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp và người lao 

động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng BCĐ phân công. 
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8. Ông Ngô Công Viên - Trưởng phòng NCC- Thành viên 

- Tham mưu cho BCĐ chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch đối với người 

có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công;  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công. 

9. Ông Đỗ Đức Nguyên - Trưởng phòng Phòng Chống tệ nạn xã hội -

Thành viên 

- Tham mưu cho BCĐ chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch đối với 

đối tượng đang được quản lý tại Cơ sở Cai nghiện ma túy. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công. 

10. Bà Phạm Thị Kim Dung - Trưởng phòng KHTC - Thành viên 

- Tham mưu cho BCĐ chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kinh 

phí thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung 

kinh phí. Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí phòng chống dịch theo quy định của 

Nhà nước. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công. 

11. Ông Vũ Mạnh Dũng – Chủ tịch Công đoàn Sở - Thành viên 

- Tham mưu cho BCĐ chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch đối với 

đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Sở; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công. 

12. Ông Bùi Văn Phong – Bí thư Đoàn TNCS HCM Sở - Thành viên 

- Tham mưu cho BCĐ chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch đối với 

đoàn viên thanh niên, người lao động thuộc Đoàn Sở; 

- Tham mưu kiện toàn, điều hành, phân công nhiệm vụ các Tổ an toàn Covid-

19 của cơ quan thực hiện nhiệm vụ; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công. 

Trên đây là phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

thay thế Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 13/9/2021 của BCĐ kể từ ngày 01/12/2021. 

Yêu cầu các Thành viên BCĐ, Tổ giúp việc thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được 

phân công. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc các 

thành viên phản ánh về thường trực BCĐ để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban xem xét, 

giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Các thành viên BCĐ, Tổ giúp việc; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;   

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – TB VÀ XH 

Hoàng Đức Trọng 
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