
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1280/LĐTBXH-TCCB Hà Nội, ngày  05  tháng 5 năm 2021 

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của  

Sở LĐTBXH thuộc UBND cấp tỉnh,  

Phòng LĐTBXH thuộc UBND cấp huyện 

 

 
             Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 

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

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được Chính phủ giao nhiệm vụ 

ban hành Thông tư 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 thay thế Thông tư liên 

tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ. 

Để đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng Thông tư theo quy định của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

dự thảo Thông tư nêu trên (gửi kèm theo). 

Đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản, gửi Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Tổ chức cán bộ và địa chỉ e-mail 

phungha_molisa@yahoo.com) trước ngày 16/5/2021.  

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng cảm ơn sự phối hợp của 

Quý Cơ quan./. 
                        

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Trung tâm Thông tin; 
- Lưu: VT, TCCB (5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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