
UBND HUYỆN ĐĂK GLEI  

    PHÒNG LĐ-TBXH 

 

   Số:             /TTr-LĐTBXH

            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đăk Glei, ngày        tháng         năm 2022 

TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị ban hành Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện 
 

 

     Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei; 

   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 

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

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

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 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 tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng 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; 

Căn cứ Công văn số 2627/UBND-NC ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng 

Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx


2 

 

 

Căn cứ Công văn số 1567/UBND-NV ngày 18/8/2022 của UBND huyện 

về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ gắn với tinh 

giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ của các cơ quan chuyên môn cấp huyện 6 

tháng cuối năm 2022; 

Căn cứ Báo cáo số 20/BC-PTP ngày 23/9/2022 của Phòng Tư pháp huyện 

về kết quả thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện kính trình Ủy ban nhân dân 

huyện xem xét ban hành ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Phòng Lao động - TBXH huyện, cụ thể: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 

1. Căn cứ cơ sở pháp lý:  

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương;  

- 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 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; 

2. Căn cứ cơ sở thực tiễn:  

- Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng 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;  

- Công văn số 2627/UBND-NC ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao 

động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; Công văn số 1567/UBND-

NV ngày 18/8/2022 của UBND huyện về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện 

toàn chức năng, nhiệm vụ gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ 

của các cơ quan chuyên môn cấp huyện 6 tháng cuối năm 2022; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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Trên cơ sở pháp lý và cơ sở thực hiện trên, là cơ sở để UBND huyện xem 

xét ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc theo quy định là cần thiết, phù hợp với 

quy định của pháp luật. 

II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

 1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Glei. 

 2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

huyện Đăk Glei; cán bộ, công chức và nhân dân chịu tác động trực tiếp thực hiện 

nội dung và Quyết định. 

 III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG: 

Trên cơ sở các Văn bản: Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ1; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ2; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ3; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ4; Thông tư số 

11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội5; Công văn số 2627/UBND-NC ngày 12/8/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; Công văn số 

1567/UBND-NV ngày 18/8/2022 của UBND huyện về tiếp tục sắp xếp tổ chức 

bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại 

đội ngũ cán bộ của các cơ quan chuyên môn cấp huyện 06 tháng cuối năm 2022; 

Báo cáo số 20/BC-PTP ngày 23/9/2022 của Phòng Tư pháp huyện về kết quả 

thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Glei đã tiến hành triển 

khai xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

                                           
1 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh; 
2 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
3 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
4 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
5 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; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Glei; đơn vị đã triển khai6 

lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan chuyên môn cấp huyện; các Ủy viên 

UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện (không phải là Ủy viên UBND huyện); UBND các xã, thị 

trấn; hoàn chỉnh dự thảo và đề nghị Phòng Tư pháp huyện cho ý kiến thẩm định 

đối với dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Glei theo quy định. 

 Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị; UBND 

các xã, thị trấn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Glei đã 

tiếp thu và hoàn chỉnh lại dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Glei (Có 

Phụ lục tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý kèm theo) 

 IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH 

1. Bố cục: Quyết định được xây dựng và ban hành theo hình thức văn bản 

quy phạm pháp luật, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Glei gồm có 04 Điều, cụ thể: 

- Điều 1. Vị trí và chức năng. 

- Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn. 

  - Điều 3. Về cơ cấu tổ chức và biên chế:  

- Điều 4. Tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản: Bám sát quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng 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; Công văn số 

2627/UBND-NC ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội các huyện, thành phố. 

V. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRÌNH ĐÍNH KÈM THEO: Gồm có các 

thành phần sau: 

1. Tờ trình của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội kính đề nghị 

UBND huyện xem xét ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của đơn vị. 

                                           
6 Công văn số 386/LĐTBXH-CV ngày 26/8/2022 của Phòng Lao động-TBXH huyện đề nghị tham gia 

góp ý và dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động – TBXH 

huyện Đăk Glei. 
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2. Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện. 

3. Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội huyện. 

4. Phụ lục tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị về dự 

thảo Quyết định. 

5. Các văn bản có liên quan. 

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội kính trình Ủy ban nhân dân 

huyện xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên (x/xét); 

- Đ/c Phó Trưởng phòng (để b/c); 

- Phòng Nội vụ huyện (biết); 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG                   

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng 
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