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THÔNG BÁO 

V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị 

. 

Căn cứ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Trị 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 tỉnh Quảng Trị. 

Ngày 07/9/2020, Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh 

Quảng Trị đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Giám đốc 

và các Phó giám đốc Sở. Cụ thể như sau: 

1. Đồng chí Phan Văn Linh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở: 

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị và Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về điều hành và 

kết quả hoạt động toàn bộ các mặt công tác thuộc lĩnh vực Lao động, người có 

công và Xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch dài hạn 5 năm và 

hàng năm, các công trình, dự án quan trọng về lĩnh vực quản lý Nhà nước của 

Sở, trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Văn phòng; Kế hoạch Tài chính; Tổ chức 

và cán bộ (Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, điều động, luân 

chuyển cán bộ); Thi đua khen thưởng; Kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền; Thanh 

tra; Pháp chế; Phòng chống tham nhũng; Xây dựng cơ bản; Chỉ đạo hoạt động 

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh; Chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Ngành. 

- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của UBND tỉnh. 

- Cùng các Phó Giám đốc giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo phức tạp 

liên quan đến Ngành. 

- Ủy quyền cho các Phó Giám đốc giúp Giám đốc giải quyết các vấn đề cụ 

thể thuộc lĩnh vực Giám đốc phụ trách, chỉ đạo. 

- Phụ trách Văn phòng, Thanh tra; Trung tâm Điều dưỡng Người có công 

và bảo trợ xã hội Quảng Trị. 

2. Đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Phó Giám đốc:  

- Chỉ đạo các lĩnh vực: Chính sách người có công, công tác Mộ và nghĩa 

trang liệt sỹ; Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công. 

- Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đoàn thể của tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.  
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- Phụ trách Phòng Người có công; theo dõi chỉ đạo hoạt động của Ban 

quản lý nghĩa trang và đón tiếp thân nhân Liệt sỹ. 

- Theo dõi các địa phương: Hải Lăng, Triệu Phong, Thị xã Quảng Trị. 

 3. Đồng chí Dương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc: 

- Chỉ đạo các lĩnh vực: Chính sách lao động, chính sách tiền lương – tiền 

công, chính sách Bảo hiểm xã hội (bao gồm Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo 

hiểm xã hội bắt buộc); Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; công 

tác An toàn vệ sinh lao động; công tác Bảo hiểm thất nghiệp; công tác giáo dục 

nghề nghiệp; Giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công. 

- Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đoàn thể của tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công. 

- Phụ trách Phòng Lao động Việc làm – An toàn lao động;  Phòng Dạy 

nghề; theo dõi chỉ đạo Trường Trung cấp nghề Quảng Trị, Trung tâm Dịch vụ 

việc làm tỉnh Quảng Trị. 

- Theo dõi các địa phương: Vĩnh Linh, Gio Linh, Đông Hà. 

4. Đồng chí Bùi Văn Thảng – Phó Giám đốc: 

- Chỉ đạo các lĩnh vực: Giảm nghèo bền vững, Bảo trợ xã hội; Phòng 

chống tệ nạn xã hội. 

- Theo dõi các Hội quần chúng, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong 

lĩnh vực phụ trách; tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đoàn thể của 

tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công. 

- Phụ trách Phòng Bảo trợ xã hội; trực tiếp làm Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ 

em tỉnh; theo dõi chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1. 

- Theo dõi các địa phương: Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ. 

5. Đồng chí Lê Nguyên Hồng – Phó Giám đốc: 

- Chỉ đạo các lĩnh vực: Bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; Giải 

quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công. 

- Phụ trách Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới. 

- Cùng với các đồng chí PGĐ phụ trách lĩnh vực thực hiện một số nhiệm 

vụ cụ thể, (Đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tham 

gia xuất khẩu lao động, Đề án xóa hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người 

có công). 

- Cùng Giám đốc Sở, PGĐ phụ trách lĩnh vực kiểm tra, giám sát các 

nhiệm vụ: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác xây dựng cơ bản và 

xây dựng kế hoạch năm 2021. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công. 
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Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị kính thông báo đến 

Quý cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện trong liên hệ công tác. 
 

 (Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Thông báo 

số 1835/TB – SLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2019 của Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị)./. 
 

Nơi nhận:                GIÁM ĐỐC 
- Bộ LĐ-TB và XH;  

- TVTU, HĐND tỉnh;     Báo cáo  

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, ngành liên quan; 

- Các Hội, đoàn thể cấp tỉnh;      Phối hợp thực hiện                 Phan Văn Linh 
- UBND các huyện, TX, TP;     

- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, TX, TP;     Thực hiện 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;               

- Lưu VT, VP.                                                                           
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