
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  214  /SLĐTBXH-VP 

V/v đề nghị góp ý và đăng tải dự 

thảo Quyết định ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Lao động – TB&XH 

 

Bình Thuận, ngày 27 tháng 01 năm 2022 

Kính gửi:  

    - Các Sở, ban, ngành; 

    - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Trung tâm Thông tin tỉnh. 

Căn cứ 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; 

Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND 

tỉnh về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 

10/5/2021 của UBND tỉnh về Phê duyệt cơ cấu tổ chức phòng, chi cục và tổ 

chức tương đương thuộc sở phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước về ngành, 

lĩnh vực ở địa phương; 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, thay 

thế Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

Thực hiện theo quy định tại Điều 120, 129 Luật Ban hành văn bản Quy 

phạm pháp luật năm 2015, Sở Lao dộng – Thương binh và Xã hội gửi dự thảo 

Quyết định đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để tham gia góp ý 

kiến. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh để thực 

hiện việc đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn 

30 ngày (kể từ ngày đăng dự thảo) để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý trên 

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 



Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, gửi về Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội trước ngày 20/02/2022 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo 

Quyết định và trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Rất mong các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP (Thủy). 

GIÁM ĐỐC 

  

 

Nguyễn Thị Minh Tâm 

 

 


