
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định 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 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang ban hành  

kèm theo Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND 

 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1115/SLĐTBXH-VP ngày 18/5/2021 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thẩm định dự thảo Quyết định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

68/2019/QĐ-UBND. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

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

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang 

ban hành kèm theo Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND. 

2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo với hệ 

thống pháp luật 

Khoản 12, 13 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của 

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

04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quy định: 

“12. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau: 

“Điều 11. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

2. Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục 

thuộc sở….”.”. 

“13. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 

“Điều 12. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở phù hợp với 

hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng 

Phó Giám đốc của sở phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực 

ở địa phương và các tiêu chí quy định tại Nghị định này.…”.”. 

Căn cứ quy định trên, Chính phủ giao cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 121/BC-STP An Giang,  ngày  28 tháng 5  năm 2021 



2 

 

thuộc sở… Hiện tại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo Thông tư 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và đã lấy ý kiến góp ý. Bên cạnh đó, theo 

khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, quy định: 

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

48. Sửa đổi, bổ sung Điều 151 như sau: 

“Điều 151. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 

1. Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm 

pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ 

ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ 

quan nhà nước ở trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua 

hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày thông qua hoặc 

ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. …” 

Hiện tại, cơ quan soạn thảo đã 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 Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

68/2019/QĐ-UBND. Cơ quan soạn thảo nhận thấy cần thiết phải tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung trong thời gian Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thì cơ quan soạn 

thảo nhận định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Dự thảo Quyết định 

a) Trang của văn bản thực hiện theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. 

b) Tên gọi: đề xuất điều chỉnh theo gợi ý “QUYẾT ĐỊNH / Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang ban hành 

kèm theo Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND”. Đồng thời, điều chỉnh thống nhất 

toàn dự thảo. 

c) Căn cứ ban hành:  đề xuất bổ sung hai căn cứ làm căn cứ thứ tư, thứ năm 

như sau: 

“Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập;” 
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d) Đề xuất điều chỉnh bố cục dự thảo từ Điều 1 đến Điều 3 theo gợi ý sau: 

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm 

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

tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau: 

“…” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 2 như sau: 

“…” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 như sau: 

“…” 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 2021./.” 

4. Dự thảo Tờ trình 

a) Tên gọi: đề xuất điều chỉnh theo gợi ý “TỜ TRÌNH / 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 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND”. Đồng thời, 

điều chỉnh thống nhất toàn dự thảo. 

b) Điều chỉnh dự thảo “1. Bố cục” cho thống nhất dự thảo Quyết định. 

5. Ý kiến 

a) Điều 127 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015, quy định: 

“Điều 127. Đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

2. Đề nghị xây dựng quyết định phải nêu rõ tên gọi, sự cần thiết ban hành, 

đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của quyết định, dự kiến thời gian 

ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo. Đối với quyết định quy định những vấn đề 

được giao quy định chi tiết, cơ quan đề xuất phải rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật do cơ quan nhà nước trung ương và nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân cùng cấp để xác định rõ nội dung, phạm vi giao quy định cụ thể. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp 

xem xét kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định.” 

Căn cứ quy định trên, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung đề nghị xây 

dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự thảo Quyết định Sửa đổi, 
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bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang ban hành kèm theo 

Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND đảm bảo theo quy định. 

b) Đề xuất cơ quan soạn thảo quan tâm, chủ động dự thảo Quyết định 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 An Giang thay thế Quyết định số 

68/2019/QĐ-UBND. Khi Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Quyết định 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 An Giang sẽ có hiệu lực thi hành kịp thời. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tư pháp kính gửi Quý cơ quan./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 
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