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QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở
và các Phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2808 /QĐ-SLĐTBXH ngày 28 /6/2022
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La)
I. VĂN PHÒNG SỞ

1. Chức năng
Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy và tổ chức cán bộ; Công tác cải
cách hành chính, công tác quản trị hành chính công; Công tác dân chủ ở cơ sở;
Công tác dân vận của chính quyền; Công tác hành chính quản trị; Công tác văn
thư – lưu trữ, thi đua - khen thưởng và điều phối tình hình hoạt động của ngành
và công tác đối ngoại;
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác tổ chức bộ máy và tổ chức cán bộ:
- Dự thảo trình UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu
tổ chức của Sở; văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng,
phó các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở; quyết định thành lập, giải thể, sáp
nhập, chia tách, tổ chức lại và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức của các đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH theo quy định của pháp luật;
- Chương trình, kế hoạch về công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo, bồi
dưỡng kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học nhằm xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn năng lực theo quy định
của Nhà nước. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chức
năng, nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các đơn
vị trực thuộc Sở;
- Quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ; kế hoạch luân chuyển, thuyên chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo
quản lý; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ theo quy định của Chính
phủ và của ngành;
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; vị
trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc
trong các đơn vị trực thuộc Sở và kế hoạch biên chế công chức hành chính, biên
chế sự nghiệp trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, phân bổ theo quy định.
- Hướng dẫn và thực hiện quy chế đánh giá, tuyển dụng công chức, viên
chức, người lao động; quy chế nâng bậc lương, chuyển ngạch; quy chế bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ và các quy chế khác trong công tác
cán bộ theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách,
chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên
chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và
theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.
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2.2. Giúp lãnh đạo Sở làm đầu mối tổ chức các hoạt động phối hợp với các
sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố.
2.3. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng quản trị hành chính; phục vụ
hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc hằng tuần, hằng ngày của lãnh đạo Sở; quản
lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị; bảo đảm phương tiện và điều kiện làm
việc của Sở theo quy định của Nhà nước; công tác an ninh quốc phòng và phòng
cháy, chữa cháy; phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện công tác phòng, chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
2.4. Bảo đảm trật tự, kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của Sở; quản
lý chế độ làm việc, chế độ hội họp, các hội nghị của Sở và đảm bảo chế độ sinh
hoạt cơ quan định kỳ theo quy định của Giám đốc Sở.
2.5. Quản lý, sử dụng các loại con dấu (bao gồm cả chữ ký số); tổ chức chỉ
đạo và thực hiện công tác quản trị hành chính, văn thư, lưu trữ hồ sơ, các quy định
về bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; thẩm định
thể thức văn bản tham mưu của các phòng nghiệp vụ trước khi trình lãnh đạo Sở.
2.6. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội
đồng Kỷ luật, Hội đồng Khoa học và Sáng kiến và Hội đồng xét nâng lương của
Sở; tham mưu cho Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền xét tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội”, xét tặng các danh hiệu thi đua,
khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong ngành và ngoài ngành.
2.7. Xây dựng và theo dõi lịch công tác của lãnh đạo Sở và của cơ quan, theo
dõi kết quả thực hiện kế hoạch của các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở.
2.8. Tham mưu giúp lãnh đạo Sở theo dõi việc cung cấp thông tin cho các
phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức và cá nhân theo quy định của Nhà
nước và của Sở.
2.9. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục
tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh, Bộ LĐTBXH;
tham mưu, giúp lãnh đạo Sở thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính và trả
kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; áp dụng Hệ thống Quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO; phối hợp với các phòng nghiệp vụ hướng
dẫn và kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, người có
công và xã hội theo quy định.
2.10. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính, Công đoàn Cơ quan Văn
phòng Sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người
lao động tại Cơ quan Văn phòng Sở theo chế độ, chính sách của Nhà nước và Quy
chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Văn phòng Sở.
2.11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; xây
dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước
và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
2.12. Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở và
công tác dân vận của chính quyền trong cơ quan Sở và trong ngành;
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2.13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.
II. THANH TRA SỞ

1. Chức năng
Tham mưu công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết
khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của
pháp luật; Tham mưu thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, phổ biến giáo
dục pháp luật thuộc phạm vi ngành quản lý; Thực hiện công tác pháp chế trong cơ
quan, đơn vị.
2. Nhiệm vụ
2.1 Công tác thanh tra:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm trên các lĩnh vực của
ngành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã được duyệt;
- Thực hiện thanh tra Nhà nước về thực hiện các chế độ, chính sách thuộc
lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội. Xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo
của công dân về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh theo
quy định của pháp luật;
- Thường trực công tác tiếp công dân; thẩm tra, xác minh, đề xuất và kiến
nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật;
- Thanh tra định kỳ, đột xuất về triển khai thực hiện pháp luật lao động, bảo hộ
lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Dạy nghề.
- Điều tra xử lý các vụ tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La;
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với Giám đốc Sở, Thanh
tra tỉnh, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi giải quyết của Giám đốc Sở. Thông báo cho
các đơn vị liên quan kết luận của Đoàn thanh tra, kết luận của Giám đốc Sở về vụ
việc thanh tra đã giải quyết theo quy định của pháp luật;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo
phân cấp của UBND tỉnh Sơn La.
2.2. Công tác tiếp dân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí:
- Thường trực công tác tiếp dân; thẩm tra, xác minh đề xuất và kiến nghị giải
quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng qui định của pháp luật;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Sở theo quy định của
pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
2.3. Công tác pháp chế:
- Tham mưu việc đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các
văn bản quy phạm pháp luật để quản lý lĩnh vực chuyên ngành ở địa phương; Tham
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gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Phòng
chuyên môn, đơn vị soạn thảo trước khi trình ký ban hành;
- Tham mưu chuẩn bị văn bản góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp
luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến; chuẩn bị các kiến nghị với cơ quan nhà
nước có thẩm quyền trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp
luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành ở địa phương;
- Tổ chức hoặc phối hợp với Sở Tư pháp rà soát và hệ thống hoá văn bản quy
phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Sở và đề xuất
phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Tham mưu xây dựng
báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân
dân Tỉnh và Sở Tư pháp theo quy định;
- Chủ trì hoặc phối hợp tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến,
giáo dục pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực của ngành;
2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.
III. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

1. Chức năng
Là phòng nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở
trong việc thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch tài chính, kế toán, đầu tư xây
dựng cơ bản theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn tổ chức công tác quản lý kinh
phí, chi trả trợ cấp chi ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh từ
nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
2. Nhiệm vụ
2.1. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở
Nghiên cứu, xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí chi hoạt động chuyên môn,
nghiệp vụ thường xuyên, kế hoạch tài chính 3 năm; xây dựng đề xuất đầu tư công
trung hạn, dài hạn và hằng năm của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; tổ chức biện
pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tài chính - kế toán, tham
mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thuộc lĩnh vực được phân
công; xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, giai đoạn, báo cáo tổng hợp; theo
dõi tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của ngành;
- Quản lý các nguồn kinh phí được Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao; ban hành quyết định, thông báo phân bổ và giao dự
toán, điều chỉnh dự toán kinh phí sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các
huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện và quyết toán theo quy định;
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, phòng chuyên môn, nghiệm vụ thẩm
định dự toán, kế hoạch đấu thầu các gói thầu mua sắm, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp
cơ sở vật chất, trang thiết bị của các đơn vị trực thuộc Sở theo thẩm quyền, phân
cấp của ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thực hiện công khai dự toán, quyết toán các nguồn kinh phí sau khi được
cấp có thẩm quyền phê duyệt; công khai việc mua sắm, thanh lý tài sản, mua sắm
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hàng hóa, trang thiết bị; công khai kết quả trúng thầu các gói thầu thuộc Cơ quan
Văn phòng Sở làm chủ đầu tư theo các quy định hiện hành;
- Ban hành tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn
vị trực thuộc theo phân cấp quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh;
- Trình cấp có thẩm quyền thẩm định phân loại mức độ tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về tài chính của các đơn vị trực thuộc Sở.
2.2. Quản lý công tác kế toán, quyết toán các nguồn tài chính và tài sản đôi
với nguồn ngân sách cấp, nguồn viện trợ, thu, chi sự nghiệp, các nguồn kinh phí
khác theo quy định của pháp luật, cụ thể:
Quản lý thống nhất các nguồn kinh phí của Cơ quan Văn phòng Sở, gồm:
Kinh phí chi hoạt động thường xuyên, kinh phí không thường xuyên, kinh phí chi
hoạt động sự nghiệp, kinh phí phí quản lý chi ưu đãi người có công với cách mạng,
kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề tài, các quỹ tài chính ngoài ngân
sách, kinh phí tài trợ, viện trợ... Thực hiện công tác kiếm tra, giám sát, thanh quyết
toán các khoản thu, chi tài chính thuộc Cơ quan Văn phòng Sở quản lý.
Hướng dẫn công tác lập dự toán, quyết toán ngân sách cho các huyện thành
phố, các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công (đối với kinh phí chi ưu
đãi người có công), các đơn vị trực thuộc; kiểm tra giám sát các đơn vị việc chấp
hành dự toán, quyết toán ngân sách, chế độ báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính,
thống kê theo quy định của pháp luật;
Tổng hợp, lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính của toàn ngành thuộc các
nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp, nguồn viện trợ, tài trợ, và các nguồn khác theo
quy định của pháp luật. Định kỳ, đột xuất báo cáo tình hình thực hiện dự toán kinh
phí chi thường xuyên, vốn đầu tư phát triển vốn thực hiện các chương trình dự án
theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uy ban nhân dân tỉnh;
Quản lý, thực hiện công tác tăng, giảm đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi người
có công với cách mạng; Hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức thực hiện công
tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng dẫn của
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện thu hồi các khoản chi sai, chi
trùng nộp ngân sách nhà nước theo quy định;
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Sở về
công tác quản lý tài chính, tài sản, công tác kế toán các nguồn kinh phí: nguồn kinh
phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, nguồn ngân sách
trung ương, ngân sách địa phương cấp để chi hoạt động nhiệm vụ chuyên môn, chi
thực hiện chương trình, dự án của các đơn vị;
Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế
quản lý và sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với
các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
Phối họp với Văn phòng Sở quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của
Sở theo quy định;
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Phối hợp với Văn phòng Sở và Công đoàn Văn phòng Sở chăm lo đời sống
vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động tại Cơ quan Văn phòng Sở theo
chế độ, chính sách của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan;
Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng cơ
sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên
môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao;
Phối hợp với Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn nghiệm thu, bàn giao và
đưa vào sử dụng đối với các chương trình, dự án đầu tư do Sở quản lý; tố chức thực
hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.
2.3. Về tổng hợp, báo cáo và thống kê
- Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm, 5 năm, theo từng
giai đoạn và báo cáo các cấp trên theo quy định;
- Chủ trì, phối hợp với các phòng sở, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nhiệm
vụ thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá các số liệu, chỉ tiêu phát triển ngành
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Sở và làm đầu mối tổng hợp, báo cáo các
cơ quan liên quan theo quy định;
- Tham mưu cho lãnh đạo sở chỉ đạo, đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin
và chế độ báo cáo chung của sở, của ngành và theo từng lĩnh vực định kỳ và đột
xuất theo quy định.
2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.
IV. PHÒNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, tiền
lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã
hội; an toàn, vệ sinh lao động, cụ thể như sau:
2. Nhiệm vụ:
a) Về lĩnh vực việc làm:
- Tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hằng
năm, dự án, đề án về việc làm, hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động,
dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, tuyển dụng và quản lý lao động tại Việt
Nam theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; thu thập, lưu trữ, tổng hợp, phân
tích, dự báo, phổ biến và quản lý thông tin thị trường lao động của địa phương;
- Hướng dẫn và thực hiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm, chính sách bảo hiểm
thất nghiệp theo quy định của pháp lụật;
- Quản lý nhà nước đối với các tổ chức dịch vụ việc làm theo quy định của
pháp luật; tổ chức cấp, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ
việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật
và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Thực hiện chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác
nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy
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phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy
định của pháp luật lao động;
- Quản lý tổ chức được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân cấp, ủy
quyền, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu về tuyển dụng, quản lý người lao
động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;
- Thực hiện quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt
Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá
nhân nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
b) Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:
- Cung cấp thông tin chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết;
- Xác nhận việc đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập đối với doanh
nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở
nước ngoài có thời gian dưới 90 ngày; xác nhận việc đăng ký hợp đồng lao động
đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động
trực tiếp giao kết;
- Cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của người
sử dụng lao động để người lao động sau khi kết thúc hợp đồng ở nước ngoài về
nước lựa chọn việc làm phù hợp với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ nghề
nghiệp được tích lũy sau quá trình làm việc ở nước ngoài;
- Hỗ trợ người lao động sau khi về nước tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý xã hội
tự nguyện nhằm hòa nhập xã hội.
c) Về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp:
- Triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kế
hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp ở địa phương sau
khi được phê duyệt; sắp xếp, tổ chức hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hướng
dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công
lập thuộc phạm vi quản lý;
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục
nghề nghiệp;
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán
bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và nhà giáo; tổ chức hội giảng nhà giáo trong cơ
sở giáo dục nghề nghiệp, hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh, các hội thi có liên
quan đến người học các chương trình giáo dục nghề nghiệp;
- Tổ chức thực hiện việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên
trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp; việc thành lập, công nhận trường
trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo
dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; việc thành
lập, đình chỉ hoạt động phân hiệu của trường trung cấp; việc công nhận, không công
nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục, việc công nhận, miễn nhiệm giám đốc
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trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. Thực hiện việc công nhận Hội đồng quản
trị trường trung cấp tư thục; việc cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký
hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài
đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp;
- Rà soát, xây dựng, quản lý danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ sơ cấp
và các chương trình đào tạo khác; tổ chức thực hiện quy định về đào tạo trình độ
trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào
tạo nghề trong doanh nghiệp; thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao
động nông thôn, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động nữ và các đối
tượng chính sách khác.
d) Về lĩnh vực lao động, tiền lương:
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng
lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, đối thoại tại nơi làm việc, thương
lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động và đình
công, chế độ đối vói người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại, bán, cho thuê, chuyển
đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản
của doanh nghiệp, hợp tác xã; giải thể, phá sản doanh nghiệp; trong sắp xếp, đổi
mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương trong
khu vực sản xuất kinh doanh;
- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật đối với lao động nữ và bảo
đảm bình đẳng giới, người lao động cao tuổi, lao động là người khuyết tật, lao động
chưa thành niên, lao động là người giúp việc gia đình và một số lao động khác;
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cho thuê lại
lao động tại địa phương;
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật lao động về
việc đăng ký và quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức của
người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và theo phân công
hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
đ) Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội:
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã
hội trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc
ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiến nghị trong đó đề xuất phương
án xử lý (nếu có) với các bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về bảo
hiểm xã hội thuộc thẩm quyền;
- Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo
hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ quan có liên
quan triển khai tổ chức thực hiện tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn phù
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hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng tại địa phương trên cơ sở Kế hoạch
tuyên truyền bảo hiểm xã hội theo từng giai đoạn do Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội phê duyệt.
e) Về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động:
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ
sinh lao động; về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong phạm vi địa phương;
Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động;
- Hướng dẫn và triển khai công tác quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm,
hàng hóa đặc thù về an toàn lao động; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố
hợp quy sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động tại địa phương;
- Hướng dẫn về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tiếp nhận tài
liệu và xác nhận việc khai báo, sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn lao động;
- Chủ trì, phối hợp tổ chức điều tra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao
động làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở lên; điều tra lại các vụ tai nạn
lao động và phối hợp với ngành y tế điều tra bệnh nghề nghiệp theo đề nghị của cơ
quan bảo hiểm xã hội;
- Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn; tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình
hình tai nạn lao động; công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ
thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra tại địa phương;
- Tiếp nhận tài liệu thông báo việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300
giờ trong một năm của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao
động trên địa bàn quản lý.
V. PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

1. Chức năng: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện chính sách
cho người có công trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ:
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật đối với người
có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng;
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch hàng năm về thực hiện chính sách ưu đãi
đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La, trình Uỷ ban nhân
dân tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện Kế
hoạch đã được phê duyệt;
- Hướng dẫn kiểm tra thẩm định các qui trình, thủ tục xác nhận người có
công. Tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan thực
hiện chính sách chế độ đối với người có công với cách mạng;
- Tổ chức hướng dẫn việc lập hồ sơ danh sách đối tượng và lưu trữ hồ sơ
danh sách. Thống kê tổng hợp tình hình đối tượng người có công theo qui định.
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- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch và phân bổ
các nguồn kinh phí thuộc lĩnh vực người có công.
- Phối hợp trả lời đơn thư khiếu nại của cá nhân về thực hiện các chính sách,
chế độ thuộc lĩnh vực người có công theo thẩm quyền;
- Hướng dẫn lập danh sách sơ đồ mộ chí ở các nghĩa trang liệt sĩ, hướng dẫn
việc tu sửa nâng cấp mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài, bia ghi tên liệt sĩ. Thực
hiện thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ, hướng dẫn việc thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển
hài cốt liệt sĩ.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc khảo sát, tìm kiếm quy
tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tổ chức tiếp nhận và an táng
hài cốt liệt sĩ.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người có công tại
các cơ sở điều dưỡng, điều trị phục hồi chức năng tại địa phương quản lý;
- Triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở điều dưỡng người có công
với cách mạng; xây kế hoạch và tổ chức điều dưỡng cho người có công với cách
mạng và thân nhân của người có công; kiểm tra việc tổ chức tiếp nhận, quản lý,
chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng người có công với cách mạng và
thực hiện chế độ, chính sách, tiêu chuẩn ưu đãi của nhà nước đối với người có công
tại Trung tâm điều dưỡng người có công của tỉnh;
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể
chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền vận động xây dựng các phong trào chăm
sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công tại địa phương. Xây dựng xã,
phường, thị trấn làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ;
- Hướng dẫn và tổ chức các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; quản lý và sử
dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.
- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO.
- Thực hiện thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.
VI. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

1. Chức năng
Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh
vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo; bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ
a) Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
- Hướng dẫn và đôn đốc thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội; Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các chính sách,
các chương trình hỗ trợ đối với các đối tượng Bảo trợ xã hội tại địa phương;
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- Hướng dẫn và đôn đốc thực hiện chính sách người cao tuổi, người khuyết
tật; hàng năm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho
người cao tuổi theo quy định.
- Nắm chắc tình hình, đề xuất kịp thời biện pháp hỗ trợ, trợ cấp khó khăn,
trợ cấp đột xuất do thiên tai, bão lũ, đói giáp hạt xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La;
- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối
với các Cơ sở bảo trợ xã hội và các hoạt động mang tính bảo trợ xã hội trên địa
bàn tỉnh;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, người cao tuổi,
người khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh.
b) Lĩnh vực giảm nghèo
- Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo:
+ Tham mưu và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ
cận nghèo hàng năm của tỉnh; kiểm tra, giám sát quá trình rà soát trên địa bàn.
+ Tập huấn nâng cao năng lực về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
+ Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
+ Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Chủ trì tham mưu thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên
địa bàn tỉnh:
+ Tham mưu Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn và hàng năm.
+ Trực tiếp tổ chức triển khai và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nội dung:
nhân rộng mô hình giảm nghèo; truyền thông về giảm nghèo; nâng cao năng lực và
giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình.
+ Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.
Tổng hợp kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Tham mưu triển khai thực hiện Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo có
khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày
02/3/3021 của UBND tỉnh.
c) Chương trình nông thôn mới
Phối hợp với phòng Lao động, việc làm và GDNN, phòng Phòng, chống tệ
nạn xã hội tham mưu hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới thuộc
lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.
d) Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
- Tham mưu xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm, kế hoạch dài hạn, các đề án,
chương trình về lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em;
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ,
chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh;
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- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ,
chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở, xây dựng xã phường phù hợp với
trẻ em;
- Tổ chức thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; các chương
trình, dự án, kế hoạch quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt;
- Tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định
của pháp luật, các chế độ, chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em;
- Hướng dẫn, vận động đóng góp xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp:
tỉnh, huyện, xã; quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em cấp tỉnh theo quy định
của pháp luật.
VII. PHÒNG PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1. Chức năng
Tham mưu Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực
phòng chống tệ nạn xã hội; Lĩnh vực Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên
địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ
2.1. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội:
- Tham mưu với Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về công tác phòng
chống tệ nạn xã hội trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của ngành được giao thuộc
các lĩnh vực như: Công tác cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai; Xây dựng cơ sở xã
phường, thị trấn trong sạch lành mạnh không có tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn
La. Thường trực phòng, chống tệ nạn mại dâm; Phòng, chống mua bán người;
- Tham mưu lãnh đạo Sở dự thảo các Quyết định, Chỉ thị, các kế hoạch dài
hạn, 5 năm và kế hoạch hàng năm, các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực
phòng, chống tệ nạn xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
Hướng dẫn lồng ghép thực hiện chính sách hỗ trợ người sau cai nghiện, người
bán dâm hoàn lương và hỗ trợ nạn nhân mua bán người trong xây dựng và thực
hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chỉ đạo về chuyên môn đối với
các Cơ sở Điều trị nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá và tổng kết tình hình thực hiện các quy định
về chế độ, chính sách về phòng chống tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật;
- Hợp tác quốc tế về phòng, chống tệ nạn xã hội;
- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng
hệ thống thông tin, lưu trữ, cung cấp số liệu phục vụ công tác quản lý, chuyên môn
nghiệp vụ về phòng, chống tệ nạn xã hội;
- Tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và các hoạt động
tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn Tỉnh;
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- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức điều tra, thống kê các cơ sở kinh
doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động tệ nạn xã hội; người nghiện ma túy, người
bán dâm tại địa phương; dự báo tình hình để có kế hoạch phòng, chống có hiệu quả;
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ
dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm, chấn chỉnh các hoạt động trái với quy định pháp
luật kịp thời phát hiện và xử lý các trường vi phạm.
- Tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh và
hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.
- Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình nhiệm vụ được
giao theo quy định của pháp luật.
2.2. Lĩnh vực Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ:
- Tham mưu xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương
trình, dự án, kế hoạch về bình đẳng giới sau khi được phê duyệt;
- Hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và tổ chức
thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với
điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương;
- Là cơ quan thường trực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, tham mưu
tổ chức các hoạt động của Ban và sử dụng bộ máy của phòng để tổ chức thực hiện
nhiệm vụ của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.
- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
2.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.
Trên đây là Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và
các Phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La.
Quy định này sẽ được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung khi có những thay đổi
theo quy định của pháp luật hoặc được bổ sung các chức năng, nhiệm vụ khác theo
quy định./.
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