
  

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 22/LĐTBXH 
Về việc đăng tải và xin ý kiến dự thảo 

Tờ trình, Quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng 

Lao động - TBXH thành phố  

TP. Sơn La, ngày 03 tháng 3 năm 2023 

    
Kính gửi:   

- Sở Lao động – TBXH tỉnh Sơn La; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố. 
 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020. 

Căn cứ 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 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 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. 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao 

động – TBXH 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. 

Thực hiện Công văn số 461/UBND-LĐTBXH ngày 27/02/2023 của 

UBND thành phố về việc rà soát, tham mưu ban hành Quyết định của UBND 

thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. 

Để hoàn thiện văn bản dự thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành, Phòng 

Lao động - TBXH thành phố trân trọng đề nghị Sở Lao động – TBXH tỉnh Sơn La, 

các phòng, ban, đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Quyết định 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - 

TBXH thành phố (Có dự thảo Tờ trình, Quyết định gửi kèm theo).  

Ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị bằng văn bản gửi về phòng Lao động 

- TBXH thành phố trước ngày 03/4/2023 để tổng hợp. 

Đề nghị Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố đăng tải dự thảo Tờ 

trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

phòng Lao động - TBXH thành phố trên Cổng thông tin điện tử thành phố đến ngày 

03/4/2023 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến. 



2 

 

Phòng Lao động – TBXH thành phố trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn 

vị quan tâm, phối hợp thực hiện. 

Công văn này ban hành thay thế Công văn số 13/LĐTBXH ngày 17/02/2023 

của phòng Lao động – TBXH Về việc đăng tải và xin ý kiến dự thảo Tờ trình, 

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Lao động - 

TBXH thành phố./. 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lưu: LĐTBXH. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hà Văn Chương 
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