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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thu thập, cập nhật thông tin 

 cung lao động huyện Hoài Nhơn năm 2019 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp 

thông tin thị trường lao động;  

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-SLĐTBXH, ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch thu thập, cập nhật 

thông tin cung lao động năm 2019; 

Căn cứ Công văn số 2200/SLĐTBXH-VLGDNN, ngày 26 tháng 8 năm 2019 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định về việc thu thập, cập nhật thông 

tin định kỳ cung lao động năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân huyệnHoài Nhơn về việc ban hành kế hoạch thu thập, cập nhật thông tin 

cung lao động năm 2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thu thập, cập nhật thông tin 

cung lao động huyện Hoài Nhơn năm 2019, gồm các thành viên sau: 

1.Ban Chỉ đạo 

- Ông Trương Đề -  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban; 

- Ông Đặng Đức Đạo - Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

huyện, Phó Trưởng ban; 

- Bà Nguyễn Bích Đào -  Phó Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã 

hội huyện, Ủy viên; 

- Bà Hoàng Thị Bích Chuyên - Chuyên viênPhòng Tài Chính – Kế hoạch huyện, Ủy 

viên; 

-Bà Đoàn Thị Được-Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyện, Ủy viên; 

-Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh - Thống kê viên Chi cục Thống kê huyện, Ủy viên. 

 

 



2.Tổ giúp việc 

- Bà Nguyễn Bích Đào - Phó Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã 

hội huyện, Tổ trưởng 

- Ông Bùi Duy Diệu, Chuyên viên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, 

Tổ phó; 

- Bà Nguyễn Thị Nhị, Chuyên viên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, 

Tổ viên; 

- Bà Phan Thị Kim Oanh, Chuyên viên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, 

Tổ viên; 

Điều 2. Nhiệm vụ: 

Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch thu thập, cập nhật thông tin cung lao 

động trên địa bàn huyện năm 2019 theo quy định; tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Tổ giúp việc tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo huyện tổ chức triển khai kế hoạch thu 

thập, cập nhật thông tin cung lao động trên địa bàn huyện năm 2019 theo quy định. 

Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cơ quan Thường trực đặt tại Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội huyện. 

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng 

ban sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

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

kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như điều 3; 

- Sở LĐTBXH (biết); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

 

 Cao Thanh Thương 
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