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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giải thể Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội  

trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 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 Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy 
định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức 
sự nghiệp nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Quyết 
định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 
Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND 
ngày 23/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 26/TTr-SLĐTBXH ngày 23/02/2018 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội 
vụ tại Tờ trình số 105/TTr-SNV ngày 20/3/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giải thể Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, với các nội dung sau: 

1. Điều chuyển chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã 
hội sau khi giải thể về Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội. 

2. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực 
hiện công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức và bố trí, sắp xếp, điều 
chuyển biên chế hành chính của Chi cục sau khi giải thể về Phòng Phòng, chống 
tệ nạn xã hội thuộc Sở; giải quyết các nội dung liên quan đến khoản nợ, tài sản 
của Chi cục sau khi giải thể. 

3. Bàn giao nguyên trạng trụ sở làm việc của Chi cục Phòng, chống tệ nạn 
xã hội cho Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh 
và Xã hội. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2018 và bãi bỏ 
Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Lạng 
Sơn trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, 
Tài chính,  Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ LĐ-TB&XH;  
- TT Tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban TCTU; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP, NC, TH, KG-VX, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (TTD). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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