
 

QUYẾT ĐỊNH 

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 

  

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG 

Căn cứ Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021- 2025; 

Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 10/03/2017 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 văn bản của các Sở, ban, ngành về việc cử cán bộ tham gia Tổ 

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

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bảo trợ Xã hộị. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi 

đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Tổ công tác 

1. Tổ công tác có chức năng giúp Tổ trưởng Tổ công tác nghiên cứu, 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 tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. 
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2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác 

- Nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu đề xuất triển khai thực hiện hiệu quả 

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

địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Đề xuất kế hoạch phân bổ nguồn vốn, quản lý, sử dụng nguồn vốn thực 

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

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Tổ chức, triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh 

giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

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

- Xem xét, giải quyết theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị, khó khăn 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các thành viên Tổ công tác.  

3. Hoạt động của Tổ công tác 

a) Tổ trưởng Tổ công tác, Tổ phó Tổ công tác và thành viên của Tổ công 

tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

b) Tổ trưởng Tổ công tác ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ 

của Tổ trưởng Tổ công tác, các Tổ phó Tổ công tác và các thành viên của Tổ công tác. 

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác. 

Kinh phí hoạt động của Tổ công tác do ngân sách nhà nước đảm bảo, được 

cân đối trong dự toán ngân sách theo định mức chi thường xuyên hằng năm được 

giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành có Thành 

viên tham gia Tổ công tác và các khoản chi thuộc chi quản lý thực hiện Chương 

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

tỉnh Cao Bằng theo các quy định hiện hành.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Trưởng các phòng: Bảo trợ Xã hội, Lao động-Việc làm, Giáo dục 

nghề nghiệp; thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4 (thực hiện); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, Trưởng khối; 

- Lưu: VT, BTXH. 

     GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

                     Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN 

Tổ Công tác Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025  
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SLĐTBXH ngày     /7/2022  

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) 

STT Họ và tên  Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Ích Chánh   
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội - Tổ trưởng 

2 Nông Thị Thanh Huyền 
Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội – Tổ phó 

3 Đàm Văn Vũ  
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ – 

Thành viên. 

4 
Nông Thị Bay  

 

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào, 

Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao 

Bằng – Thành viên 

5 Ngô Khánh Dư 
Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư – Thành viên 

6 Đào Văn Thuỷ 
Trưởng phòng Lao động - Việc làm,  Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội – Thành viên 

7 Nguyễn Thị Nhung 
Phó Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội – Thành viên 

8 
Trịnh Thị Chiều Thuý  

 

Phó Trưởng phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài 

chính – Thành viên 

9 Hoàng Thị Kiên 
Trưởng phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến 

giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp – Thành viên 

10 Hoàng Xuân Thao 
Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị - Quản lý 

nhà, Sở Xây dựng – Thành viên 

11 Lê Duy  

Trưởng phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại, Chi 

cục Phát triển nông thôn Cao Bằng, Sở Nông 

nghiệp Phát triển nông thôn – Thành viên 

12 Nông Văn Hải  
Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế 

– Thành viên 

13 Hoàng Thị Diệp  
Phó Trưởng phòng Tư vấn hỗ trợ phát triển hợp 

tác xã và doanh nghiệp nhỏ - Liên minh hợp tác 
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xã tỉnh Cao Bằng – Thành viên 

14 Trần Đình Tiến  
Phó Chánh văn phòng Sở Thông tin và Truyền 

thông – Thành viên 

15 
Đinh Thị Thu Hường 

  

Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng, 

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh – Thành viên 

16 Nguyễn Thị Thu Hằng 
Chuyên viên phòng Bảo trợ Xã hội, Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội – Thành viên 

17 Nguyễn Thị Khánh Bằng 
Chuyên viên phòng Bảo trợ Xã hội, Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội – Thành viên 
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