
 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Dự thảo 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

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

 
 

Phòng Tư pháp nhận được Văn bản số 167/PNV ngày 07/11/2022 của 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thẩm định Dự thảo Quyết định 

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

động - Thương binh và Xã hội. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương; Luật Ban hành văn bản QPPL; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật ban hành văn bản QPPL; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL; 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 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL, Phòng Tư pháp báo cáo kết quả 

thẩm định như sau: 

I. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Về thẩm quyền ban hành 

Dự thảo đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 28 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 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, thành phố, thị xã thuộc tỉnh và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP. 

2. Về nội dung dự thảo 

Qua rà soát, kiểm tra cho thấy, các nội dung dự thảo phù hợp với quy định 

tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP; Thông tư số 

11/2021/TT-BLĐTBXH  ngày 30 tháng 9 năm 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. 

Như vậy, các nội dung dự thảo Quyết định cơ bản đã phù hợp với đường 

lối, chủ trương của Đảng; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ 
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thống pháp luật. Tuy nhiên, nội dung dự thảo Quyết định còn một số thiếu sót, 

đề nghị bổ sung và lưu ý: 

Về căn cứ ban hành văn bản: Đề nghị bổ sung thêm căn cứ “Quyết định 

số  55/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc 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”. 

Về hiệu lực văn bản: Văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện có 

hiệu lực sau ít nhất 7 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, đề nghị quy 

định cụ thể ngày có hiệu lực trong Quyết định ban hành. 

3. Ngôn ngữ và kỹ thuật soạn thảo văn bản 

- Bố cục của Quyết định đảm bảo tính hợp lý; 

- Nội dung các quy định trong quyết định rõ ràng, nhất quán; 

- Thể thức và kỹ thuật trình bày quyết định cơ bản phù hợp với quy định 

tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và 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 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Ban hành văn bản QPPL. Phòng Tư pháp đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thêm một 

số ý kiến như sau: 

+ Về nơi lưu văn bản: Đề nghị bổ sung “LĐ-TB&XH” vào sau “VT”. 

+ Tại phần tiêu đề của dự thảo Quy định: Đề nghị thêm cụ từ “và cơ cấu 

tổ chức” vào sau từ “quyền hạn”; sửa cụm từ “Ban hành kèm theo” thành “Kèm 

theo” để phù hợp với mẫu số 23 ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-

CP. 

+ Quyết định do UBND huyện Can Lộc ban hành. Do vậy, trong văn bản 

đề nghị sử dụng chủ thể “Ủy ban nhân dân huyện” thay cho “Ủy ban nhân dân 

cấp huyện”. 

+ Tại khoản 1 Điều 5 của Quy định: Đề nghị sửa từ “Quy chế” thành 

“Quy định”. 

+ Đề nghị đánh số trang của dự thảo văn bản, cài đặt đoạn cách đoạn bằng 

6pt theo quy định 

II. KẾT LUẬN 

1. Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến thẩm 

định nêu tại mục I Báo cáo thẩm định này; đồng thời rà soát lại toàn bộ nội dung 

dự thảo văn bản để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo văn bản cho phù hợp với pháp 

luật hiện hành. 
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2. Sau khi hoàn thiện theo khoản 1 Mục II Báo cáo này, dự thảo văn bản 

đủ điều kiện trình UBND huyện theo quy định. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định Dự thảo Quyết định Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp báo cáo để Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT phụ trách; (Để BC) 

- Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: TP. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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