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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 của  

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại các tỉnh, thành phố  

khu vực phía Nam  

 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Công văn số 970/TTg-KGVX ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập “Tổ công tác đặc biệt” phòng, chống dịch 

Covid-19; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam 

(sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm: 

1. Tổ trưởng Tổ công tác: Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

2. Tổ phó Tổ công tác: Ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

3. Thành viên Tổ công tác: 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

- Đại diện Phòng Tổng hợp, Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ 

Chí Minh, Nhà khách Người có công, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội; 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; 
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- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; 

- Đại diện Lãnh đạo Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành 

phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ 

Chí Minh; Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác  

1. Trực tiếp phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, 

thành phố khu vực phía Nam, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để chủ động xử lý, giải 

quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

và những vấn đề liên quan. 

2. Hàng ngày báo cáo Bộ trưởng, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19 và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt 

thẩm quyền. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ trưởng hoặc cơ quan 

có thẩm quyền. 

Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên Tổ công tác   

1. Tổ trưởng Tổ công tác: 

a) Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Tổ công tác, phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho từng thành viên. Chủ động bố trí, sắp xếp các thành viên đi công tác 

và thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam theo 

yêu cầu nhiệm vụ. 

b) Triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Tổ công tác. 

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

công tác. 

2. Tổ phó Tổ công tác: 

a) Giúp Tổ trưởng trực tiếp điều phối các hoạt động của Tổ công tác theo 

sự phân công của Tổ trưởng và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng. 

b) Tham mưu cho Tổ trưởng để kiến nghị Bộ trưởng, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ phương hướng, biện pháp để giải quyết các vấn đề liên quan 

đến việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổ trưởng giao. 
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3. Các Thành viên Tổ công tác: 

a) Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về kết quả các nhiệm vụ được phân công. 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến của Tổ công 

tác, chuẩn bị các nội dung liên quan đến các vấn đề được phân công. 

c) Triển khai kịp thời ý kiến chỉ đạo của Tổ trưởng về các nội dung được 

phân công. Đề xuất, kiến nghị với Tổ công tác các giải pháp, cơ chế chính sách 

để đẩy mạnh việc thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ 

những vướng mắc phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện các chính sách 

được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại các địa phương. 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ 

công tác. 

Điều 4. Chế độ làm việc của Tổ công tác 

1. Thành viên của Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực 

hiện và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về những nhiệm vụ được phân công. 

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

được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ, của các cơ quan có 

cán bộ là thành viên Tổ công tác và nguồn kinh phí hợp pháp khác.  

3. Tổ công tác trú đóng tại Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, số 45, Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh và được phép trưng dụng phương tiện hiện có trong các đơn vị thuộc 

Bộ đóng tại các địa phương để phục vụ công tác. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ công tác tự giải thể 

sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng 

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên Tổ 

công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: Như Điều 5; 
- Như Điều 6; 

- BCĐ QG phòng, chống dịch Covid-19; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Thứ trưởng; 

- UBND các tỉnh, thành phố phía Nam; 

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố phía Nam; 

- Lưu: VT, TH. 

BỘ TRƯỞNG 

  

 

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung 
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