
UBND HUYỆN QUẢNG HÒA 

PHÒNG LAO ĐỘNG –TB&XH                      

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:          / LĐTB&XH                                Quảng Hòa, ngày      tháng  7 năm 2022 
V/v tham gia ý kiến đóng góp đối với 

Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ 

Và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động 

     Thương binh và Xã hội 

 

 

   Kính gửi:                                       

                                           - Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; 

  - Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện; 

  - Các cơ quan, ban, ngành; 

  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

Thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 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. 

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Quảng Hòa đã dự thảo 

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

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội ( có dự thảo Quyết định và quy định kèm 

theo). 

Để đảm bảo ban hành Quyết định theo đúng trình tự, quy trình ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội gửi Ủy ban Mặt 

trận Tổ Quốc huyện và các phòng ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, Thị trấn, 

tham gia ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định và quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng. Các ý kiến đóng góp gửi về 

phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tổng hợp trước ngày 29/7/2022. 

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội rất mong nhận được được phối 

hợp, góp ý của các đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: TBLĐXH. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Đào 
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