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                 DỰ THẢO LẦN 2 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND  

ngày 01/4/2016 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 Sóc Trăng 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

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

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

2015 và 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 Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

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

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 

tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 

10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc 

Trăng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định 



2 

 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Sóc Trăng. 

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 2 Chương I Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như 

sau: 

“6. Về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: 

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát 

triển giáo dục nghề nghiệp ở địa phương sau khi được phê duyệt. 

b) Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật 

về giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề 

nghiệp; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp văn 

bằng, chứng chỉ nghề; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục 

nghề nghiệp và học sinh, sinh viên học nghề theo quy định của pháp luật; quản lý 

việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia sau khi được phân cấp; cấp, 

thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền. 

c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán 

bộ quản lý và giáo viên giáo dục nghề nghiệp; tổ chức hội giảng giảng viên, giáo 

viên giáo dục nghề nghiệp, hội thi thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm cấp tỉnh, 

các hội thi có liên quan đến công tác học sinh, sinh viên học nghề.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Chương II Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội như sau: 

“1. Cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm 08 

phòng: 

a) Văn phòng (bao gồm công tác pháp chế); 

b) Thanh tra; 

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

d) Phòng Người có công; 

đ) Phòng Việc làm - Tiền lương - An toàn lao động; 

e) Phòng Quản lý Giáo dục nghề nghiệp; 

g) Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội; 

h) Phòng Bảo trợ xã hội, trẻ em và Bình đẳng giới. 

Các phòng có từ 05 đến dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 Trưởng 

phòng và 01 Phó Trưởng phòng; các phòng có từ 08 đến 14 biên chế công chức 

được bố trí 01 Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.  

Các chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, riêng chức vụ Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn 

nhiệm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chánh Thanh tra tỉnh. 



3 

 

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Trung tâm Bảo trợ xã hội. 

b) Trung tâm Dịch vụ việc làm. 

c) Cơ sở Cai nghiện ma túy.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày         tháng        năm 

2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 
 

    

Nơi nhận:              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Như Điều 3;                                                                                           CHỦ TỊCH 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB&XH); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT.UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Mail: sotp@soctrang.gov.vn; 

- Lưu: VT, VX, TH. 
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