ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN QUY TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71 /QĐ-UBND-TL

Tân Quy Tây, ngày 21 tháng 7 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Việc làm –
Giảm nghèo xã Tân Quy Tây, giai đoạn 2021 – 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN QUY TÂY
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Công văn số 393/SLĐTBXH-TTr ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Sở
Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện tốt các quy
định của pháp luật vể chính sách giảm nghèo;
Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về việc thực hiện công tác giải quyết việc làm và đưa lao
động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng,giai đoạn 2021 – 2025;
Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về việc thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo trên
địa bàn thành phố Sa Đéc, giai đoạn 2021 – 2025;
Theo đề nghị của Cán bộ Nội vụ xã.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Việc làm – Giảm
nghèo xã Tân Quy Tây, giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), thành
phần gồm:
1.Trưởng ban: Chủ tịch UBND xã;
2. Phó Trưởng ban:
- Phó Chủ tịch UBND xã;
- Công chức Văn hóa – xã hội xã (phụ trách Lao động - Thương binh và Xã
hội), Thường trực;
Các thành viên:
- Công chức Tài chính – Kế toán xã;
- Công chức Văn hóa – xã hội xã (phụ trách Văn hóa và Thông tin);
- Phó Trưởng Trạm Y tế xã (Phụ trách Trạm);

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã;
- Công chức Văn phòng – Thống kê xã;
- Trưởng Ban nhân dân 03 ấp.
4. Mời lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia thành viên Ban Chỉ đạo:
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã;
- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã;
- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã;
- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam xã;
- Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân xã:
- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực
hiện các Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm (bao gồm nội dung đưa lao động
đi làm việc ở nước ngoài), đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn xã.
Điều 3. Thường trực Ban Chỉ đạo do Công chức Văn hóa – xã hội (phụ trách
Lao động – Thương binh và xã hội) phụ trách, có trách nhiệm lập danh sách cụ
thể các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo, dự thảo bảng phân công nhiệm vụ các
thành viên và xây dựng quy chế hoạt động trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành.
Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Trưởng ban sử dụng con dấu của
Ủy ban nhân dân xã.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Công chức Văn phòng – Thống kê xã, Công chức Văn hóa – xã hội
(phụ trách Lao động – Thương binh và Xã hội), Trưởng ban nhân dân 03 ấp và
các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Phòng Lao động – TB&XH Thành phố;
- TT.Đảng ủy, TT.HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.
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