
UBND THỊ XÃ NGÃ NĂM 
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI

Số: 4 1 2 /PLĐTBXH 
V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thị xã Ngã Năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngã Năm, ngày 30 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: - Thủ trưởng các phòng, ban ngành thị xã Ngã Năm;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường.

Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 
năm 20214 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 Liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 
tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - 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;

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Ngã Năm gửi các phòng, ban 
ngành, Ủy ban MTTQVN thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường đóng góp ý kiến.

(đính kèm dự thảo Quyết định)
Để đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội rất mong các cơ quan, đơn vị góp ý bằng văn bản và gửi về Phòng Lao động 
- Thương binh và Xã hội chậm nhất ngày 06/9/2021.

Sau thời gian nêu trên các cơ quan, đơn vị không gửi văn bản góp ý xem như 
thống nhất với dự thảo văn bản./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ NGÃ NĂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2021/QĐ-UBND Ngã Năm, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
thị xã Ngã Năm ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
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 tháng 11 năm 2019;

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 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 
05 tháng 5 năm 20214 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 Liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 
tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ 
Hướng dân 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;

Căn cứ Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định phân cấp tham quyền và quản lý tổ chức, 
biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các 
tổ chức hội, quỹ, tổ chức phi Chính phủ trong nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã 
Ngã Năm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị 
xã Ngã Năm ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm.



1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 như sau:
“1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân thị xã; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị 
xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; giáo dục nghề nghiệp; lao 
động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm 
xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ 
xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 2 như sau:
“1. Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã:
a) Trình Ủy ban nhân dân thị xã: Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch 

phát triển trung hạn và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; 
dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của cơ quan chuyên môn phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã;

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã dự thảo các văn bản thuộc thẩm 
quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo phân công”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 3 như sau:
“1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có Trưởng phòng, không quá 02 

Phó Trưởng phòng và các công chức, viên chức thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.
a) Trưởng phòng là Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã do Hội đồng nhân dân 

thị xã bầu, là người đứng đầu cơ quan chuyên môn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thị xã bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thị xã và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã 
theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

b) Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Trưởng 
phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng 
phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng 
mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động 
của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen 
thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kề từ ngày tháng năm 2021.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, 

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Ngã 
Năm, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như “Điều 3”; CHỦ t ịc h
- Sở Tư pháp; *
- Sở N ội vụ;
- Lưu VT-LT. PNV.


