
 

 

 

 Kính gửi:  

   - Các phòng, ban ngành huyện; 

   - UBND các xã, thị trấn, 

        huyện Mỹ Xuyên 

 

 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 154/2020/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 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; 

 Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2021 của 

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

05 tháng 05 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 Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội  hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ,  quyền hạn của  Sở  Lao động – Thương binh & Xã hội thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh  và  Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội  thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; 

 Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Mỹ Xuyên, 

 Để đảm bảo quy trình theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Mỹ Xuyên dự thảo Tờ trình và 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Mỹ Xuyên gửi đến quý 

cơ quan, đơn vị  xin ý kiến đóng góp để làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân huyện 
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Số: 475 /PLĐTBXH 

Về việc lấy ý kiến đóng góp dự 

thảo Tờ trình và Quyết định ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Lao động - Thương 

binh & Xã hội huyện Mỹ Xuyên 

Mỹ Xuyên, ngày 30  tháng 11 năm 2021 
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theo quy định. 

   (đính kèm Quyết định và Tờ trình dự thảo) 

 Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Mỹ Xuyên rất mong 

nhận được sự đóng góp của quý cơ quan, đơn vị, các ý kiến đóng góp xin gửi 

bằng văn bản về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Mỹ Xuyên, 

đến hết ngày 08 tháng 12 năm 2021 quý cơ quan, đơn vị không phản hồi ý kiến 

xem như thống nhất với dự thảo Tờ trình và Quyết định./.  

 

Nơi nhận:      

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

      TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

                        Lê Văn Khải 
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