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TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc. 

 

 Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị  định  

số 108/2020/NĐ-CP  ngày 14/9/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH  ngày 

30/9/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán 

bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 

và người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần 

vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Sau khi có ý kiến thống nhất của các phòng, ban, địa phương, đơn vị liên 

quan và Báo cáo thẩm định của phòng Tư pháp tại văn bản số 75/BC-TP ngày 

14/11/2022. Phòng Lao động-TBXH đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội và kính trình UBND huyện, như sau: 

 1. Bố cục và nội dung dự thảo: 

 - Quyết định: Gồm có 02 Điều; 

 - Quy định: Gồm có 05 Điều; 

 + Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

+ Điều 2. Vị trí và chức năng 



+ Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

+ Điều 4. Tổ chức và biên chế  

+ Điều 5. Điều khoản thi hành  

2. Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm có: 

(1) Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

(2) Báo cáo số 75/BC-TP ngày 14/11/2022 của phòng Tư pháp về kết quả 

thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 Vậy phòng Lao động-TBXH kính trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, 

thông qua Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ, Tư pháp; (để biết) 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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