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Đắk Nông, ngày       tháng      năm 2021 

    

THÔNG BÁO 
Về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí  

trong Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.                                                                      

 

Căn cứ Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đăk Nông về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội tỉnh Đắk Nông;  

Căn cứ kết quả cuộc họp Ban Giám đốc Sở Lao động – TB&XH ngày 

07/10/2021.  

Để chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác chuyên môn của ngành, Sở Lao 

động – TB&XH phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc 

Sở như sau: 

1. Đồng chí Nguyễn Công Tự – Giám đốc Sở: Chủ tài khoản, phụ trách 

chung và trực tiếp phụ trách các phòng chuyên môn gồm: Văn phòng, Kế hoạch 

– Tài chính, Thanh tra. 

2. Đồng chí Hoàng Viết Nam – Phó Giám đốc Sở: Được ủy quyền làm chủ 

tài khoản, phụ trách các phòng và đơn vị trực thuộc, gồm: Lao động – Việc làm 

và Giáo dục nghề nghiệp; Người có công và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 

Đắk Nông.  

3. Đồng chí Y Long Niê – Phó Giám đốc Sở: Phụ trách phòng và đơn vị 

trực thuộc, gồm: Bảo trợ xã hội – Phòng, chống tệ nạn và Trung tâm Bảo trợ xã 

hội tỉnh Đắk Nông. 

4. Đồng chí Nguyễn Thị Hương – Phó Giám đốc Sở: Phụ trách phòng Trẻ 

em – Bình đẳng giới. 

Tùy theo yêu cầu tính chất công việc, Giám đốc Sở giao một số nhiệm vụ 

khác cho các đồng chí Phó Giám đốc và ủy quyền cho 01 đồng chí Phó Giám 

đốc Sở giải quyết công việc khi Giám đốc đi vắng. Các đồng chí Phó Giám đốc 

Sở chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Giám đốc Sở trong 

việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; đồng thời phải báo cáo, xin ý kiến 

Giám đốc Sở khi thực hiện nhiệm vụ quá thẩm quyền cho phép.  

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với 

Thông báo này đều bãi bỏ./.  

 
Nơi nhận: 

- Bộ LĐTBXH (b/c); 

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ngành liên quan; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chuyên môn, ĐVTT; 

- Phòng LĐTBXH các huyện, TP Gia Nghĩa;  
- Lưu VT, VP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Tự 
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