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KẾ HOẠCH 

Quản lý, cai nghiện ma tuý, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận 
và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn thành phố năm 2023 

 

 Thực hiện kế hoạch 145/KH-UBND ngày 17/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Lào Cai về điều  trị, cai nghiện ma tuý, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2023; Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 
20/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Ủy ban nhân 

dân thành phố Lào Cai xây dựng kế hoạch quản lý, cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn 
mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn thành phố năm 2023, 

cụ thể như sau:  
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 
- Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống 

chính trị, của toàn xã hội trong đồng bộ thực hiện các biện pháp quản lý, cai nghiện ma 
túy và phòng chống tệ nạn xã hội về ma túy, mại dâm và mua bán người trên địa bàn. 

 - Phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi, vụ việc có liên quan đến các 
hoạt động tệ nạn ma tuý, mại dâm để bảo đảm duy trì số thôn, tổ dân phố không có tệ nạn 

ma tuý và phấn đấu giảm dần số thôn, tổ dân phố có tệ nạn ma tuý trên địa bàn.  
- Ngăn ngừa không để xảy ra tình trạng phụ nữ, trẻ em bị lừa bán ra nước ngoài; 

đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về tái hoà nhập cộng 
đồng, góp phần ổn định cuộc sống và giảm nguy cơ bị tái mua bán. 

- Triển khai mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện, cơ sở cai nghiện công 

lập và tư nhân, có kế hoạch đầu tư, nâng cấp, mở rộng hoặc xây mới các cơ sở cai nghiện 
trên địa bàn thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu phát sinh số lượng người nghiện ma túy 

theo quy định mới. Tăng cường xã hội hóa về cai nghiện ma túy, triển khai toàn diện công 
tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện tập trung và điều trị 

nghiện bằng thuốc Methadone. 
2. Yêu cầu 

 - Nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở trực tiếp tham gia công 
tác cai nghiện ma tuý, phòng, chống tệ nạn mại dâm, phòng chống mua bán người và kỹ 

năng xây dựng xã, phường lành mạnh. 
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường chủ động xây 

dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ, phối hợp thực hiện theo quy trình, quy định. Kế hoạch 
và kết quả thực hiện là cơ sở để kiểm tra, đánh giá thi đua của cơ quan, đơn vị trong việc 
thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 
 1. Công tác quản lý, cai nghiện ma túy 

 Triển khai Đề án số 405 /ĐA-UBND, ngày 19/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lào Cai về việc triển khai Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: 



 - Nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư xây dựng Cơ sở Cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại cộng đồng trên địa bàn thành phố. 

 - Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia công 
tác quản lý, cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội ở cơ sở. Tổ chức kiểm tra định 

kỳ công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về công tác cai nghiện ma túy. 

 - Chỉ đạo lập hồ sơ quản lý kịp thời đối với người nghiện mới phát sinh, 100% số 
người nghiện ma túy đã có hồ sơ quản lý và đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn 
thành phố được theo dõi, quản lý. Cụ thể: Lập hồ áp dụng các hình thức, biện pháp điều 

trị nghiện ma tuý cho 123 lượt người (bao gồm: 113 người điều trị bắt buộc, 10 người 
điều trị tự nguyện); phối hợp quản lý, theo dõi khoảng 500 người nghiện điều trị thay thế 

dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các Cơ sở Cai nghiện ma tuý tự nguyện tỉnh 
Lào Cai. 

 - Bảo đảm 100% số đối tượng hết thời hạn cai nghiện bắt buộc tái hòa nhập cộng 
đồng được áp dụng biện pháp quản lý sau điều trị nghiện ma túy tại nơi cư trú (tại gia 

đình). Quản lý sau điều trị nghiện ma tuý tại nơi cư trú 140 người. Trong đó: Số năm 2022 
chuyển sang 85 người; 100% số người đã hoàn thành thời gian cai nghiện, có đề nghị của 

Cơ sở CNMT số 1, số 2 tỉnh Lào Cai. 
  - Công nhận hoàn thành chương trình cai nghiện cho trên 22 người. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 
 2. Công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm 

- Duy trì, nâng cao số thôn, tổ dân phố và xã, phường lành mạnh không có tệ nạn 

ma túy, mại dâm hiện có. Thực hiện đánh giá, phân loại xã, phường theo Nghị quyết liên 
tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTWMTTQVN ngày 28/8/2008 

của Bộ Lao động - TB&XH, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - TT&DL, Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam về việc ban hành "Các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá và biểu 

thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn 
ma tuý, mại dâm". 

 - Tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai xã hội hoá điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các điểm methadone của Cơ sở cai nghiện ma tuý 

tự nguyện thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai. 
 3. Công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm 

 - Triển khai thực hiện Bộ chỉ số giám sát, quy trình kiểm tra, đánh giá chương trình 
Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 29/QĐ-LĐTBXH, ngày 

16/01/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 - Tuyên truyền giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống, ngăn ngừa tệ nạn 
mại dâm; đặc biệt đối với địa bàn, cơ sở kinh doanh dịch vụ, các khu vực có nhiều học 

sinh, sinh viên và người lao động lưu trú. 
 - Định kỳ tổ chức khảo sát, thống kê gắn với phát giác, tố giác và đấu tranh kết luận 

tình hình tệ nạn mại dâm, đối tượng hoạt động mại dâm trên địa bàn để cơ quan chức năng 
có cơ sở điều tra, xử lý kịp thời theo quy dịnh của pháp luật. 

 - Phối hợp với các sở, ngành triển khai xây dựng, thực hiện các mô hình giảm tác 
hại của tệ nạn mại dâm, người bán dâm, mô hình trợ giúp giảm tổn thương và hỗ trợ tái 

hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm khi có yêu cầu.  
 - Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức tập huấn cho cán bộ, cộng tác viên 

cơ sở về phòng, chống mại dâm, nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm cho các 
chủ kinh doanh dịch vụ có nguy cơ cao phát sinh tệ nạn mại dâm. 



 - Kiểm tra, giám sát: phối hợp tổ chức các đợt kiểm tra việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện.  

 - Các cơ quan, đơn vị thành viên của Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn 
xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố, Ủy ban nhân 

dân các xã, phường báo cáo kết quả thực hiện theo Quyết định số 29/QĐ-BLĐTBXH, 
ngày 16/01/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi về Ủy ban nhân dân 

thành phố (qua phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) theo định kỳ 6 tháng (trước 
15/6 hàng năm), báo cáo năm (trước 10/12 hàng năm) để tổng hợp báo cáo tỉnh.  
 4. Công tác phòng, chống mua bán người và tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán trở về 
 - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong tiếp nhận, xác 

minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn bị mua bán trở về theo Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND, 
ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai. 

 - Triển khai các chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, hỗ trợ vay vốn, dạy 
nghề, tạo việc làm để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng.  

 - Tổ chức điều tra, thống kê thu thập thông tin và cập nhật dữ liệu về tình hình phụ 
nữ, trẻ em đi khỏi địa phương, nạn nhân bị mua bán, nạn nhân bị mua bán trở về trên địa 

bàn thành phố.  
 - Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống mua bán người, Luật phòng chống 

mua bán người; tuyên truyền đường dây nóng Quốc gia về phòng chống mua bán người 
111 và 1800.1567. 
 - Tổ chức phối hợp triển khai tập huấn cho cán bộ, công tác viên cơ sở xã, phường 

về công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về theo Luật phòng, chống mua bán 
người và Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND, ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai. 

 III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện quản lý người nghiện ma 

túy, điều trị nghiện ma túy và phòng chống tệ nạn xã hội về ma tuý, mại dâm, tiếp nhận 
và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; đặc biệt đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính 

quyền, đoàn thể cấp xã, phường, khu dân cư về công tác quản lý, điều trị nghiện ma tuý 
tại gia đình, cộng đồng và phòng chống tệ nạn xã hội về ma tuý. 

2. Chủ động phối hợp, đề xuất với sở, ngành chức năng tỉnh ưu tiên và tăng cường 
công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố. Đặc biệt 

đối với việc giáo dục và thuyết phục người nghiện của thành phố nghiện ma tuý tự giác, 
tự nguyện đăng ký các hình thức điều trị nghiện ma tuý theo quy định. 

3. Đổi mới công tác cai nghiện theo hướng cung cấp dịch vụ cai nghiện và điều trị 
nghiện; xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, đẩy mạnh công tác cai nghiện 
tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện tập trung và điều trị bằng thuốc 

Methadone; đổi mới phương pháp truyền thông, nâng cao nhận thức trong nhân dân cũng 
như phương pháp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác cai 

nghiện và quản lý sau cai. 
 4. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ: quản lý, Cai nghiện ma túy cho 

người quản lý, Cai nghiện ma túy tại xã, phường, khu dân cư; Tổ chức phát giác, tố giác 
và đấu tranh kết luận, lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy; nâng cao năng lực cho cán 

bộ làm công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và nâng cao quyền năng cho nạn nhân bị mua 
bán trở về...  

5. Rà soát khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật và quy 
định của tỉnh để đề nghị cơ quan chức năng xem xét chỉ đạo, điều chỉnh cho phù hợp với 



tình hình thực tế của thành phố. Thường xuyên rà soát, phân loại đối tượng nghiện để lập 
hồ sơ áp dụng hình thức Cai nghiện ma túy gắn với kiểm tra, thanh tra việc thực hiện lập 

hồ sơ đưa vào Cai nghiện ma túy tại cơ sở. 
 6. 100% số người nghiện sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện, tái hòa nhập 

cộng đồng, Người bán dâm hoàn lương và Người điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế được quản lý, hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội, như: Hỗ trợ 

tái hòa nhập cộng đồng, học nghề, vay vốn, giải quyết việc làm theo các quy định hiện 
hành. 
 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 - Ngân sách Trung ương, địa phương theo định mức thu, chi tại Thông tư số 
62/2022/TT-BTC ngày 05 /10/ 2022 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật hiện hành 

có liên quan ; Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND, ngày 07/12/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Lào Cai. 

 - Kinh phí được giao cho các đơn vị tại 1688/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Lào Cai. Ngân sách thành phố cấp bổ sung; xã hội hoá và các 

nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có). 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động – TB&XH thành phố 
 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện các nội 

dung Kế hoạch và sự chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, 
ngành chức năng tỉnh Lào Cai. 
 - Phối hợp với các sở ngành của tỉnh triển khai quy hoạch mạng lưới các cơ sở cung 

cấp dịch vụ cai nghiện, cơ sở cai nghiện công lập và tư nhân, có kế hoạch, phương án đề 
xuất đầu tư, nâng cấp, mở rộng hoặc xây mới các cơ sở cai nghiện trên địa bàn theo chỉ 

đạo của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu phát sinh số lượng người nghiện theo quy định mới. 
 - Tham mưu chỉ đạo công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; quản lý, cai nghiện ma 

tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý, phòng, chống mại dâm và tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân 
bị mua bán trở về trên địa bàn. 

 2. Phòng Tư pháp thành phố: Chủ trì tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về 
tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố. Trong đó chú trọng nội dung giáo dục, thuyết phục 

người nghiện ma tuý thành phố tự giác, tự nguyện đăng ký các hình thức điều trị nghiện, 
khuyến khích hình thức điều trị nghiện ma tuý tự nguyện theo quy định; hệ thống văn bản 

về công tác Cai nghiện ma túy, phòng chống tội phạm ma túy, phòng chống mại dâm, 
mua bán người, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn thành phố. 

 3. Công an thành phố 
 - Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, lập phương án, chủ 
động tổ chức đấu tranh, triệt phá, truy quyét các tụ điểm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái 

phép ma tuý và các ổ nhóm, đường dây hoạt động mại dâm, mua bán người; tăng cường 
công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý, người sau cai nghiện ma tuý.  

- Chỉ đạo công an các xã, phường: Rà soát, thống kê, lập hồ sơ người nghiện ma 
túy, cập nhật dữ liệu về người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy vào phần mềm quản 

lý người nghiện ma túy. Nâng cao chất lượng lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt 
buộc theo quy định.  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan của thành phố, các đơn vị chức năng của tỉnh 
trong việc quản lý người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và các cơ sở điều trị bằng 

thuốc Methadone trên địa bàn. 



4. Đồn Biên phòng Cửa khẩu: Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức, chính 
quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, đấu tranh phòng chống tệ nạn mại 

dâm, buôn bán người vì mục đích mại dâm, vận chuyển, buôn bán và sử dụng ma tuý 
ở khu vực biên giới.  

 5. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân 
thành phố bố trí đảm bảo kinh phí theo quy định để thực hiện nhiệm vụ giao. Phối hợp 

thực hiện các nội dung của Kế hoạch khi có yêu cầu. 
 6. Phòng Văn hoá - thông tin thành phố: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 
phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, mua bán người; phối hợp các đơn vị liên quan 

hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội 
gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và văn minh đô thị; 

thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về hoạt động, kinh doanh do ngành 
văn hoá quản lý theo quy định.  

7. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX thành phố: Tham mưu cho Ủy 
ban nhân dân thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nghề nghiệp, tư vấn hỗ 

trợ việc làm năm 2023 cho người nghiện đang cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố. 
8. Trung tâm Y tế thành phố, Bệnh viên đa khoa thành phố: Chỉ đạo các trạm 

Y tế tổ chức khám, chữa bệnh, xét nghiệm, xác định tình trạng nghiện cho người nghiện 
ma túy điều trị nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng và cung cấp tài liệu theo đề nghị của 

cơ quan chức năng trong việc lập hồ sơ áp dụng các hình thức, biệp pháp điều trị nghiện 
ma tuý theo quy định. 

9. Đề nghị các Cơ sở Cai nghiện ma túy của tỉnh: Tăng cường công tác phối hợp 

thông tin, báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường, các Cơ sở Cai 
nghiện ma túy của tỉnh Lào Cai trong công tác phối hợp quản lý người nghiện ma tuý trên 

địa bàn thành phố. 
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thành phố 

 - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động và phối hợp với các cơ quan chuyên 
môn của thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý, cai nghiện ma tuý và 

phòng chống tội phạm ma tuý, tệ nạn mại dâm, phòng chống mua bán người trên địa bàn. 
 - Xây dựng kế hoạch giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, quản lý 

sau cai. Nắm bắt tình hình số người là đoàn viên, hội viên là chồng, là con hội viên 
đang thực hiện quản lý sau cai. 

 - Chỉ đạo Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã, phường thường xuyên tổ chức thăm 
hỏi, động viên và giúp đỡ đến từng người nghiện ma tuý về vay vốn, về việc làm, về cây, 

con giống, ngày công lao động. 
11. Ủy ban nhân dân các xã, phường 
- Căn cứ các nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng và 

triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý, Cai nghiện ma túy và phòng chống tệ nạn ma tuý, 
phòng chống mại dâm, mua bán người trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và hoàn thành chỉ 

tiêu giao. 
- Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền tải nội dung chính sách pháp luật và các quy định 

về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai, phòng chống ma tuý (Luật phòng, chống ma tuý, 
Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021, Nghị định 109/2021/NĐ-CP ngày 

08/12/2021; Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021, Nghị định 118/2021/NĐ-CP 
ngày 23/12/2021 của Chính phủ, Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ 

Tài chính, Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND, ngày 07/12/2022 của Hội đồng nhân dân 



tỉnh Lào Cai và các văn bản liên quan) đến nhân dân trên địa bàn, các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ, các khu vực có nhiều học sinh, sinh viên và người lao động lưu trú. 

 - Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân thực hiện tốt 
công tác tố giác, phát giác người nghiện, tụ điểm buôn bán tàng trữ trái phép chất ma tuý, 

tụ điểm mua bán mại dâm, đối tượng mua bán người. 
 - Tổ chức rà soát, phân loại, đấu tranh tố giác, phát giác người nghiện phát sinh mới 

trên địa bàn, có kế hoạch đưa vào quản lý, cai nghiện ma túy đối với từng người nghiện 
ma tuý. Tăng cường công tác giáo dục và vận động gia đình, người nghiện nghiện ma tuý 
đăng ký hình thức quản lý, Cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và tích cực tham gia 

các hoạt động kinh tế, xã hội.  
 - Tập trung triển khai công tác quản lý sau cai, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 

người sau cai nghiện. Tổ chức công nhận hoàn thành cai nghiện cho người nghiện đủ điều 
kiện theo quy định. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể cùng cấp trong việc giúp đỡ 

người sau cai  trên địa bàn. 
 Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                        
- TT TU, HĐND TP; 
- Lãnh đạo UBND TP; 
- Sở Lao động - TBXH, 
- UB MTTQ và các đoàn thể TP; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;  
- Đảng ủy, UBND các xã, phường; 
- Cổng TTĐT TP; 
- Lưu VT, LĐTBXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 
 

Ngô Vũ Quốc 
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