
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI  

TỔ CÔNG TÁC DDCI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-TCC Lạng Sơn, ngày           tháng 5 năm 2022 

THÔNG BÁO  
Phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác cải thiện chỉ số  

năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) của Sở LĐ-TB&XH  
 

Căn cứ Quyết định số 2829/QĐ-SLĐTBXH ngày 09 tháng 5 năm 2022 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Tổ công tác cải 

thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

Tổ trưởng Tổ công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 

ngành (DDCI) của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phân công nhiệm vụ 

của các thành viên như sau: 

1. Ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở - Tổ trưởng 

- Phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của Tổ. Chịu trách nhiệm về 

các nhiệm vụ được giao của Tổ công tác tại Quyết định số 2829/QĐ-SLĐTBXH 

ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

thành lập Tổ công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành 

(DDCI) của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Kiểm tra, đôn đốc các tổ viên trong quá trình làm việc. 

- Triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp của Tổ công tác. 

- Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ 

công tác. 

2. Các Tổ phó Tổ công tác 

2.1. Các Phó Giám đốc: Đàm Văn Chính; Hà Thị Hải Yến; Nguyễn 

Văn Giang 

- Chỉ đạo thực hiện cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 

ngành (DDCI của Sở) thuộc các lĩnh vực được giao phụ trách. 

- Tham mưu cho Tổ trưởng chỉ đạo, đôn đốc kịp thời các nhiệm vụ, giải 

pháp thuộc trách nhiệm của Tổ công tác và chịu trách nhiệm về những công việc 

được Tổ trưởng phân công. 

- Phối hợp và đôn đốc các Thành viên trong Tổ công tác thực hiện các 

công việc được phân công, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI của Sở). 

- Thay mặt Tổ trưởng, chỉ đạo các hoạt động của Tổ công tác; triệu tập và 

chủ trì các cuộc họp của Tổ công tác khi được Tổ trưởng ủy quyền. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

 2.2. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng   

- Giúp việc cho Tổ trưởng điều hành hoạt động của Tổ.  
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- Chịu trách nhiệm thường trực trong tổng hợp, tham mưu và đề xuất các 

giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI của 

Sở). 

 - Chịu trách nhiệm về nội dung họp Tổ công tác. 

- Tham mưu cho Tổ trưởng chỉ đạo, đôn đốc các thành viên trong Tổ công 

tác thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm của Tổ công tác và chịu 

trách nhiệm về những công việc được Tổ trưởng phân công. 

 3. Các thành viên Tổ công tác 

3.1. Bà Hoàng Thị Hải – Trưởng phòng Lao động, Việc làm – BHXH 

- Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ công tác về các nhiệm vụ được phân 

công. 

- Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, cá nhân liên quan tham 

mưu thực hiện cải thiện chỉ số thuộc lĩnh vực Lao động việc làm – Bảo hiểm xã hội 

(như: thành phần “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”). 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

3.2. Bà Lăng Thị Phìn – Chánh Thanh tra Sở 

- Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ công tác về các nhiệm vụ được phân 

công. 

- Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, cá nhân liên quan tham 

mưu thực hiện cải thiện chỉ số thành phần thuộc lĩnh vực Thanh tra (“Chi phí 

không chính thức”). 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

3.3. Bà Hoàng Thị Nguyệt - Trưởng phòng Người có công 

- Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ công tác về các nhiệm vụ được phân 

công. 

- Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, cá nhân liên quan tham 

mưu thực hiện cải thiện chỉ số thành phần “Tính năng động và hiệu lực của hệ 

thống”. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

3.4. Bà Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính 

- Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ công tác về các nhiệm vụ được phân 

công. 

- Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, cá nhân liên quan tham 

mưu thực hiện cải thiện chỉ số thành phần “Vai trò người đứng đầu”; các chỉ số 

thuộc lĩnh vực Kế hoạch – Tài chính. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

3.5. Ông Phùng Chí Định – Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp 

- Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ công tác về các nhiệm vụ được phân 

công. 
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- Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, cá nhân liên quan tham 

mưu thực hiện cải thiện chỉ số thành phần “Cạnh tranh bình đẳng”; các chỉ số 

thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

3.6. Ông Đinh Quang Chí – Trưởng phòng PCTNXH-BĐG 

- Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ công tác về các nhiệm vụ được phân 

công. 

- Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, cá nhân liên quan tham 

mưu thực hiện cải thiện chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý”; các chỉ số thuộc 

lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn – xã hội. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

3.7. Ông Lô Tiến Vinh – Trưởng phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em 

- Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ công tác về các nhiệm vụ được phân 

công. 

- Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, cá nhân liên quan tham 

mưu thực hiện cải thiện chỉ số thành phần “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”; 

các chỉ số thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội – Trẻ em. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

3.8. Bà Lương Thị Hồng – Chuyên viên Văn phòng – Thư ký 

- Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ công tác về các nhiệm vụ được phân 

công. 

- Phụ trách, theo dõi, phối hợp với các phòng liên quan thực hiện và tham 

mưu các giải pháp cải thiện chỉ số thành phần “Chi phí thời gian”. 

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo các chỉ tiêu cải thiện chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) của Sở theo quý, 6 tháng, 01 năm. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công. 

Trên đây là phân công nhiệm vụ đối với thành viên Tổ công tác cải thiện 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, đề nghị các thành viên Tổ công tác phối hợp thực hiện 

tốt nhiệm vụ theo sự phân công./.  
 

 Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở KH&ĐT;            
- Lãnh đạo Sở; 
- Các thành viên Tổ công tác; 
- Lưu: VT.                                                                          
         

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH 

Phạm Đức Huân 
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