
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 393/KH-UBND     An Giang, ngày 23 tháng 6 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021; 

Căn cứ Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; 

Thực hiện Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác định 

tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy 

năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật 

Phòng chống ma túy năm 2021 trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Nâng cao chất lượng và triển khai có hiệu quả công tác quản lý, cai nghiện 

ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; phổ biến rộng rãi Luật Phòng, chống ma 

túy năm 2021 nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

b) Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ban 

ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Luật.  

 2. Yêu cầu 

 a) Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ban ngành và các cấp chính 

quyền trên địa bàn tỉnh.  

 b) Cơ quan chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động 

nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch này kịp thời, hiệu quả. 

 c) Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật phải sát với thực tiễn, 

phù hợp với từng địa phương, đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng 

chéo, trùng lặp giữa các cơ quan, đơn vị.    

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến thi hành Luật  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức tuyên truyền 

sâu rộng đến các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 



2 

thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, đến từng cán bộ khóm/ấp, 

người dân, nhất là ở khu dân cư phức tạp về tệ nạn ma túy nhằm nâng cao nhận 

thức cho các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng (tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền nhóm, pano, áp 

phích, in ấn tài liệu, hội thảo, tọa đàm, tổ chức hội thi, cuộc thi vẽ tranh chủ đề về 

ma túy, Hội diễn văn nghệ quần chúng...) Phấn đấu đến năm 2025, trên 70% số 

xã, phường, thị trấn và người dân trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền về Luật 

Phòng, chống ma túy. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi 

dưỡng nghiệp vụ phòng, chống ma túy cho người làm công tác cai nghiện ma túy 

và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn trình tự, thủ tục cai 

nghiện tự nguyện, công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc, công tác quản lý sau cai nghiện ma túy.  

2. Tổ chức thực hiện công tác rà soát, thống kê, quản lý cai nghiện ma 

túy và quản lý sau cai nghiện hiệu quả 

- Rà soát, thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma 

túy và người sau cai nghiện ma túy tại các địa phương để quản lý, theo dõi và có 

kế hoạch giúp đỡ tư vấn, dạy nghề, việc làm. 

- Rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự của cơ sở 

cai nghiện công lập đáp ứng nhu cầu cai nghiện, xây dựng Đề án, bổ sung nhiệm 

vụ tiếp nhận, điều trị cai nghiện bắt buộc cho người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi 

đến dưới 18 tuổi.  

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ma túy không còn 

phù hợp, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

hoặc ban hành văn bản mới thay thế đảm bảo đúng quy định của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính năm 2020, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành.  

- Rà soát tổ chức bộ máy làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma 

túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy tại các Cơ sở cai nghiện 

ma túy để có hỗ trợ chế độ, chính sách phù hợp. 

3. Công tác xác định tình trạng nghiện và cai nghiện ma túy, quản lý sau 

cai nghiện theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 

- Sở Y tế hướng dẫn chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy và 

phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng giải pháp, phương án 

bổ sung đội ngũ bác sĩ cho các phòng y tế thuộc cơ sở cai nghiện công lập đủ điều 

kiện thực hiện xác định trình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định số 

109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.  

   - Xây dựng phương án điều động, biệt phái Bác sĩ đến làm việc tại cơ sở 

cai nghiện ma túy bắt buộc trong thời gian thu hút Bác sĩ vào làm việc tại cơ sở 

cai nghiện ma túy tỉnh.  
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- Tăng cường công tác cai nghiện tập trung, thực hiện tốt công tác cai nghiện 

tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy. Xây dựng Đề án 

tiếp nhận người nghiện ma túy bị cai nghiện bắt buộc từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 

tuổi.  

4. Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách có liên quan đến công tác cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn 

- Sở Lao động -Thương binh và Xã hội củng cố, kiện toàn, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.  

- Giám sát chặt chẽ các địa phương trong công tác tổ chức cai nghiện ma túy 

tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy 

và quản lý sau cai nghiện ma túy và các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch, định 

kỳ tổng hợp, báo cáo theo quy định. Tạo cơ chế thuận lợi cho cơ sở cai nghiện, 

các tổ chức, cá nhân tham gia triển khai thi hành Luật. 

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các 

cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương nguồn kinh phí đảm bảo chế 

độ hỗ trợ cho người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và người tham 

gia công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy (nếu có) theo hướng dẫn 

của Bộ, ngành trung ương và các văn bản pháp luật hiện hành. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống ma túy trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp thông tin, trang bị kiến thức chung 

cho cộng đồng dân cư hiểu biết được nguyên nhân, hệ lụy và hậu quả của việc sử 

dụng trái phép chất ma túy. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội 

ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.  

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành và tăng cường hoạt động của cơ sở cai nghiện 

ma túy công lập, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy, đảm bảo tình 

hình an ninh trật tự tại cơ sở. Rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị và nhân sự của cơ sở cai nghiện công lập đáp ứng nhu cầu cai nghiện, tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án, bổ sung nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị 

cai nghiện bắt buộc cho người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Tổ 

chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh có Cơ sở quản lý về thanh thiếu 

niên cai nghiệm ma túy, vi phạm pháp luật do ngành Công an, Lao động-Thương 

binh và Xã hội quản lý để làm cơ sở chuẩn bị điều kiện cho việc tiếp nhận cai 

nghiện lứa tuổi từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. 

- Thực hiện việc cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở cai 

nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện các mô 

hình tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, quản lý sau cai ở cộng 

đồng hiệu quả.  
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- Nghiên cứu tổ chức các mô hình sinh hoạt như Câu lạc bộ để tư vấn, chia sẽ 

thông tin, trang bị kiến thức, kinh nghiệm cai nghiện ma túy cho những người có 

nhu cầu muốn cai nghiện để làm địa điểm tổ chức họp mặt, học tập trở thành người 

có ích cho xã hội. Duy trì, chuyển đổi, nhân rộng mô hình Điểm Tư vấn hỗ trợ điều 

trị nghiện tại cộng đồng được thí điểm tại 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.  

- Phối hợp Sở Y tế tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế Methadone cho người nghiện tại các Cơ sở cai nghiện ma túy. Phối 

hợp các đơn vị, địa phương vận động người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. 

- Tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách đối với lực lượng làm công tác cai 

nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy và 

tại cộng đồng; có chế độ phù hợp đối với người cai nghiện ma túy, người sau cai 

nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và tại cộng đồng. Tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời các vi phạm trong tổ chức cai nghiện, quản lý 

sau cai nghiện.  

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực 

hiện công tác trợ giúp xã hội đối với người sau cai nghiện ma túy tại địa phương. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trong 

việc tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai 

nghiện ma túy, định kỳ tổng hợp, báo cáo theo quy định. Tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 

2021 trên địa bàn tỉnh.  

- Phối hợp các sở, ban ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến ma túy không còn phù hợp, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế đảm bảo đúng 

quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Luật Phòng, chống ma 

túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút người vào làm việc 

tại cơ sở cai nghiện ma túy, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ 

chức, cá nhân tham gia công tác cai nghiện ma túy tự nguyện.  

2. Công an tỉnh 

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, 

người nghiện ma túy và quản lý sau cai, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật 

tự do tệ nạn ma túy trên địa bàn; tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin tội phạm về 

ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo thẩm quyền. 

- Tổ chức triển khai áp dụng Luật Phòng chống ma túy năm 2021 và các văn 

bản có liên quan, thực hiện tốt công tác lập hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

- Chỉ đạo Công an cấp xã lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy, 

người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy để quản lý, theo dõi và giúp 
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đỡ. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng 

đồng, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, hướng dẫn 

ban hành và triển khai thực hiện theo Kế hoạch công tác quản lý sau cai nghiện 

ma túy cụ thể từng năm. Kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy theo thẩm 

quyền. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.  

- Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội 

phạm về ma túy. Tổ chức đào tạo, tập huấn công tác bảo vệ, sử dụng công cụ hỗ 

trợ, áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm quy chế, nội quy cơ sở cai 

nghiện và cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ của cơ sở cai nghiện ma túy 

theo quy định của pháp luật. Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là tại 

cơ sở cai nghiện ma túy và các cơ sở y tế thực hiện công tác xác định tình trạng 

nghiện, các Điểm tư vấn hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng. 

- Phối hợp Sở Y tế tổ chức giám định chất ma túy và tiền chất, xác định tình 

trạng nghiện ma túy đối với các trường hợp vi phạm.  

- Chủ trì phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các đơn 

vị có liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ 

chức triển khai Luật phòng, chống ma túy trong tỉnh. Hoặc tham mưu Ủy ban 

nhân tỉnh những vấn đề phát sinh mới ngoài chức năng, nhiệm vụ của từng ngành 

để kịp thời xử lý, chỉ đạo thực hiện phù hợp với nhiệm vụ chính trị của nhà nước. 

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới. 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan, lực lượng chức năng 

để tiếp nhận, xử lý thông tin tội phạm về ma túy, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh 

với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp 

liên quan đến ma túy tại khu vực, địa bàn theo quy định của Luật Phòng, chống 

ma túy và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

- Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác chuyên trách phòng, chống tội phạm 

về ma túy thuộc lực lượng Bộ đội biên phòng. 

4. Tòa án nhân dân tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tại cấp huyện tăng cường công tác thụ lý hồ sơ, 

kịp thời mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, xem xét quyết định trường hợp miễn, giảm, tạm đình 

chỉ, hoãn chấp hành thời hạn quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. 

5. Sở Nội vụ  

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tham mưu kiện 

toàn tổ chức bộ máy, nhân sự làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện 

ma túy. Rà soát, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm, xây dựng định mức biên chế 

công chức, số người làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các cơ quan, đơn 

vị thuộc tỉnh trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt.  
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- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện công 

tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý bác sĩ vào làm việc tại tại cơ sở cai nghiện ma 

túy tỉnh theo quy định hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức khi 

có nhu cầu. 

6. Sở Tài chính 

- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, và các Sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu cấp thẩm 

quyền nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán chi thường xuyên của các 

cơ quan, đơn vị và theo quy định về phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác cai nghiện ma túy, xác định tình trạng 

nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

và quản lý sau cai nghiện theo quy định hiện hành.  

7. Sở Tư pháp 

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến ma túy không còn phù hợp, đề xuất Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay 

thế đảm bảo đúng quy định.  

8. Sở Y tế 

- Hướng dẫn, chỉ đạo y tế địa phương về cung cấp dịch vụ điều trị cai nghiện 

ma túy tại gia đình, cộng đồng; thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy, 

sử dụng thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy. Khẩn trương công bố danh sách 

các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy.  

- Hỗ trợ về người và chuyên môn kỹ thuật về y tế giúp Công an tỉnh và Sở 

Lao động -Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ quản lý và cai nghiện ma 

túy. Thống kê người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh An Giang và có biện pháp quản lý. 

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đảm bảo công tác điều trị, 

cai nghiện và khám sức khỏe định kỳ cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc.  

- Hỗ trợ, hướng dẫn việc cấp chứng chỉ hành nghề cho cán bộ y tế tại cơ sở 

cai nghiện ma túy tỉnh; hướng dẫn Cơ sở cai nghiện ma túy hoàn thiện các thủ tục 

đủ điều kiện, tổ chức thẩm định và cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh cho 

cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định của Luật Khám chữa bệnh.  

9. Ủy ban nhân dân dân các huyện, thị xã, thành phố  

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an huyện, các đơn 

vị có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện 

công tác phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở 
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cai nghiện ma túy tư nhân được thành lập và có chính sách hỗ trợ những người đã 

chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhằm thực hiện 

công tác quản lý sau cai chất lượng, không mang tính hình thức.  

- Hằng năm, bố trí ngân sách địa phương đảm bảo công tác triển khai Luật 

phòng, chống ma túy năm 2021 được thực hiện khẩn trương, hiệu lực, hiệu quả. 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đảm bảo nguồn ngân sách thực 

hiện các chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác cai 

nghiện và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch được ngân sách nhà nước đảm bảo, bố trí từ 

dự toán chi ngân sách nhà nước thường xuyên hằng năm và các nguồn kinh phí 

khác theo quy định của pháp luật.  

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Sở Tài chính tham 

mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp kinh phí để triển khai thực hiện Kế 

hoạch này. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2022, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, địa phương chủ động cân đối, bố trí từ ngân sách địa phương và dự toán 

của đơn vị được giao 06 tháng cuối năm để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được 

giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để sớm triển khai thực hiện. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Phòng, chống tệ nạn 

xã hội) để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;  

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Phòng: NC, TH, KGVX; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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