
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

  
Số:          /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Tháng hành động  

về An toàn vệ sinh lao động thành phố Cao Bằng 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

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 Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng, quy định về phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành 

phố Cao Bằng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao 

động thành phố Cao Bằng gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động thành 

phố Cao Bằng có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch hàng năm tổ chức triển khai “Tháng hành 

động về An toàn, vệ sinh lao động” bảo đảm thiết thực, hiệu quả và công tác an 

toàn, vệ sinh lao động trong năm trên địa bàn. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban liên quan, Ủy ban 

nhân dân các xã, phường và các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ quan đơn vị. 

- Định kỳ báo cáo, đánh giá kết quả việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh 

lao động trên địa bàn với UBND thành phố và Ban chỉ đạo Tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

899/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Trưởng phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội, 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./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Lao động - TB&XH; 

- TT Thành uỷ, HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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DANH SÁCH 

Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 

 thành phố Cao Bằng 
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      tháng 5 năm 2022 

của UBND thành phố Cao Bằng) 

 

  

1. Ông: Vũ Văn Đệ, Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban; 

2. Bà: Hoàng Thị Minh Hạnh, Trưởng phòng LĐ-TBXH Thành phố - Phó ban TT; 

3. Ông: Nguyễn Phúc Thành, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố - Phó ban; 

4. Ông: Hoàng Đức Dũng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố - Thành viên; 

5. Ông: Nguyễn Văn Di, Trưởng phòng Kinh tế Thành phố - Thành viên; 

6. Ông: Bùi Văn Hiệp, Trưởng phòng Quản lý đô thị Thành phố - Thành viên; 

7. Ông: Đinh Ngọc Khánh, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố -

Thành viên; 

8. Bà: Lục Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Y tế Thành phố - Thành viên; 

9. Bà: Nguyễn Thị Dịu, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố - Thành viên; 

10. Ông: Hoàng Hùng Vĩ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố - 

Thành viên; 

11. Ông: Dương Việt Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố - 

Thành viên. 

(Danh sách ấn định 11 người)./. 
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