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d) Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan, tổ chức thực hiện
các kế hoạch, chương trình, dự án trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội;
hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra việc
thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong tỉnh; báo cáo định kỳ và đột
xuất kết quả hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội với cơ quan cấp trên.
đ) Là đầu mối phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân,
các tổ chức xã hội tuyên truyền, giáo dục, vận động đấu tranh phòng ngừa và
chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng xã, phường, thị trấn lành
mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.
e) Phối hợp với các ngành và các địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát
và xử lý những vi phạm về tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật.
g) Tham mưu, thẩm định, thẩm tra hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp giấy
phép thành lập, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ
sở cai nghiện ma túy; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma túy,
người bán dâm, nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.
h) Quản lý các nguồn kinh phí phòng chống tệ nạn xã hội được ủy quyền,
hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chính sách, chế độ về phòng chống tệ nạn xã hội.”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Quyết định số 13/2020/QĐUBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số
Điều của Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của
UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:
“4. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, gồm:
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;
d) Phòng Người có công;
đ) Phòng Bảo trợ xã hội;
e) Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới (trên cơ sở đổi tên Phòng Bảo vệ
chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới);
g) Phòng Giáo dục nghề nghiệp (trên cơ sở đổi tên phòng Dạy nghề);
h) Phòng Lao động - Việc làm;
i) Phòng phòng chống Tệ nạn xã hội (trên cơ sở giải thể Chi cục Phòng
chống Tệ nạn xã hội do không bảo đảm tiêu trí thành lập Chi cục).”
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2021.
Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số
02/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và

