
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày       tháng  6  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng 

và tương đương thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

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

của Bộ trưởng 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; 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội quản lý Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

                                                    QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các phòng và tương đương thuộc Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh Lạng Sơn". 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2022 và 

thay thế Quyết định số 452/QĐ-SLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các phòng và tương đương thuộc Sở Lao động- Thương binh 

và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng và tương đương, cán bộ, 

công chức và người lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                                 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng và tương đương; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; 

- Lưu: VT.(NĐT) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 

http://www.langson.gov.vn/bcvt/Co%20so%20phap%20ly/To%20chuc,%20bien%20che/So%20TT&TT/QD%201939%20quy%20dinh%20chuc%20nang,%20nhiem%20vu,%20quyen%20han,%20co%20cau%20to%20chuc%20So.docx
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