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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác 

 về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025  
 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC  

VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG  

GIAI ĐOẠN 2021- 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 

 
 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo vền vững giai 
đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng 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 Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 769/QD-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 

2626/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/7/2022 của Giám đốc 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Tổ công tác về Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2021-2025, 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bảo trợ xã hội. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng các phòng: Bảo trợ Xã hội, Lao động - Việc làm; Giáo dục nghề 

nghiệp và các thành viên trong Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc, Tr. khối; 

- Lưu: VT, BTXH. 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Nguyễn Ích Chánh 
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TỔ CÔNG TÁC VỀ 

 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU  

QGGN BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN 

 TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2021-2025  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

QUY CHẾ 

Hoạt động của Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia 

 giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025  
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-TCT, ngày ……./..... /2022 của Tổ 

trưởng Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, trách 

nhiệm, chế độ làm việc, quan hệ phối hợp công tác của Tổ công tác về Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-

2025 (sau đây gọi tắt là Tổ công tác). 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng cho Tổ công tác, thành viên Tổ 

công tác, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Tổ công tác 

1. Tổ công tác chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo các Chương 

trình mục tiêu quốc gia tỉnh trong quản lý, điều hành và chỉ đạo thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2021-2025.  

2. Tổ công tác hoạt động thường xuyên, thống nhất chỉ đạo, điều hành hoạt 

động của các thành viên Tổ công tác trên cơ sở phối hợp liên ngành; đề cao trách 

nhiệm cá nhân của người đứng đầu và từng thành viên trong Tổ công tác. 

3. Thành viên của Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế này 

và các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ công tác 

dưới sự chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác; kịp thời báo cáo và chịu trách nhiệm 

trước Tổ trưởng Tổ công tác về thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

4. Phạm vi giải quyết công việc của các thành viên Tổ công tác phải theo đúng 

quy định của pháp luật, thẩm quyền, nhiệm vụ được phân công và quy định tại Quy 

chế này. 

5. Phòng bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt 

là phòng bảo trợ xã hội) làm đầu mối để tiếp nhận các kiến nghị, vướng mắc của các 

thành viên tổ công tác, các cơ quan, đơn vị liên quan. 
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Chương II 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM  

        Điều 3. Phân công trách nhiệm 

1. Tổ trưởng Tổ công tác 

a) Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương 

trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Ban chỉ 

đạo tỉnh) về hoạt động của Tổ công tác; báo cáo đề xuất với Ban Chỉ đạo tỉnh về 

những nội dung cần chỉ đạo thuộc phạm vi của Tổ công tác. 

b) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Tổ công tác, chỉ đạo chuẩn bị nội 

dung, các vấn đề đưa ra thảo luận ở Tổ công tác; tham gia các cuộc họp của Ban 

Chỉ đạo tỉnh. 

c) Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Tổ công tác; phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho Tổ phó Thường trực, Tổ phó và các thành viên của Tổ công tác. 

2. Tổ phó Tổ công tác 

a) Thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được Tổ trưởng Tổ công 

tác phân công. 

b) Giúp Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Tổ công 

tác. Thay mặt Tổ trưởng Tổ công tác xử lý, chủ động giải quyết các vấn đề có liên 

quan trong quá trình chỉ đạo thực hiện Chương trình; xử lý các vấn đề phát sinh theo 

chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trong trường hợp không tổ chức họp Tổ công tác; 

tổng hợp, kiến nghị với Tổ trưởng Tổ công tác giải quyết các đề xuất của các thành 

viên Tổ công tác; báo cáo Tổ trưởng quyết định hoặc xin ý kiến chỉ đạo đối với 

những vấn đề quan trọng, vượt thẩm quyền trong quá trình tổ chức thực hiện. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Tổ trưởng Tổ 

công tác. 

3. Thành viên Tổ công tác 

a) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Lãnh đạo Tổ công tác; nghiên 

cứu tham mưu, hướng dẫn, đóng góp ý kiến chuyên môn trong quá trình thực hiện 

hoạt động của Tổ công tác và chịu trách nhiệm về việc triển khai nhiệm vụ được 

phân công trong phạm vị quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành phụ trách 

b) Giúp Lãnh đạo Tổ công tác quản lý, điều phối các dự án, tiểu dự án thành 

phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổ công tác về thực hiện nhiệm vụ được 

phân công. 

c) Báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện Dự án, Tiểu dự án thành phần 

và các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

d) Phối hợp với các thành viên trong Tổ công tác và Phòng Bảo trợ xã hội thực 

hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Tổ công tác phân công.  
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đ) Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tổ công tác theo quy định. Thực hiện 

các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

Chương III 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 4. Chế độ làm việc 

1. Chế độ họp: Tổ trưởng Tổ công tác quyết định thời gian, thành phần và nội 

dung cuộc họp.  

2. Chế độ báo cáo: Các thành viên Tổ công tác thực hiện chế độ báo cáo định 

kỳ (6 tháng, hằng năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ công tác và 

gửi Phòng Bảo trợ xã hội để tổng hợp. 

a) Các thành viên Tổ công tác thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y Tế, 

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm báo cáo bằng 

văn bản về kết quả thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng được phân công cho các Sở, ngành chủ trì quản lý và gửi Tổ trưởng Tổ công 

tác  (Thông qua Phòng Bảo trợ xã hội) để tổng hợp. 

b) Phòng Bảo trợ xã hội chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. 

3. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 

Quyết định số 2606/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/7/2022 của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

Điều 5. Quan hệ phối hợp công tác 

1. Quan hệ công tác giữa các thành viên với Tổ trưởng Tổ công tác: Các thành 

viên Tổ công tác tham gia các hoạt động chung của Tổ công tác và thực hiện các 

nhiệm vụ do Tổ trưởng Tổ công tác phân công. 

2. Quan hệ công tác giữa các thành viên với Tổ công tác: Các thành viên Tổ 

công tác có trách nhiệm phối hợp trong việc theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện 

các Dự án, Tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại các huyện, 

thành phố theo chức năng nhiệm vụ được phân công. 

3. Quan hệ công tác giữa Tổ công tác với Ban Chỉ đạo tỉnh: Tổ công tác tham 

mưu Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc để triển khai có 

hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

4. Quan hệ công tác giữa Tổ công tác với các Tổ công tác khác của Ban Chỉ 

đạo tỉnh: Phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh giải quyết các công việc để lồng 

ghép triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia hiệu quả, tránh trùng lắp. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
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 Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và thành viên Tổ công tác tổ 

chức thực hiện Quy chế này. 

2. Phòng Bảo trợ xã hội tham mưu, đề xuất Tổ công tác tổ chức triển khai 

thực hiện Quy chế này; kịp thời báo cáo, đề xuất Tổ trưởng Tổ công tác những vấn 

đề phát sinh để xử lý, giải quyết. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập, các 

thành viên Tổ công tác, Phòng Bảo trợ xã hội báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác xem 

xét sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp. 

4. Phòng Bảo trợ xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các thành viên Tổ 

công tác việc thực hiện các nội dung liên quan đến Quy chế này./. 
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