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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành  

phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Lạng Sơn 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; 

 Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo 

lực gia đình; 

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; 

 Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/2006 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức 

hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 25/TTr-SLĐTBXH ngày 24/02/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Đội 

Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Đội 

kiểm tra liên ngành 178 tỉnh). 

 Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường 

trực, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các hoạt động thường xuyên 

của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thi 

hành Quyết định này. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định số 

1800/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế 

hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Lạng Sơn hết hiệu lực thi hành 

kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, 

ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch, Công Thương, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
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thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên Đội kiểm tra liên 

ngành 178 tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, TH, NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 

 


		2020-03-10T07:34:14+0700


		2020-03-10T08:09:11+0700


		2020-03-10T08:09:11+0700


		2020-03-10T08:09:11+0700




