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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 

  

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

 

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng cường thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;  

Căn cứ Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra của Sở tiến hành kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 gồm 05 ông, bà (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 

các đơn vị trực thuộc Sở và báo cáo kết quả với Giám đốc Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

kể từ ngày ký, ban hành./. 

 
Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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DANH SÁCH 
Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SLĐTBXH ngày     /9/2021  

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

STT Họ và tên Chức vụ 

01 

 

 

01 Lãnh đạo Phó Giám đốc Sở , Trưởng đoàn 

02 Nông Thị Duyên Chánh Văn phòng Sở, Phó trưởng đoàn 

 

03 Hoàng Thị Thu Trang Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, 

Thành viên 

04 Đỗ Minh Trọng Chánh Thanh tra Sở, Thành viên 

 

05 Hoàng Thị Xuyến Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Thành viên 
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