
 

 

 
Kính gửi:  Công an tỉnh. 

                                           

Thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 02/4/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ Chính phủ nước 
Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc 
Ai Len về hợp tác phòng chống mua bán người, đồng chí Dương Xuân Huyên, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, 
có ý kiến giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau: 

1. Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 
số 358/QĐ-TTg; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2019. 

2. Là cơ quan đầu mối, tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND 
tỉnh về kết quả công tác phòng, chống mua bán người 06 tháng, 01 năm (trong 
đó có nội dung kiểm điểm việc thực hiện Quyết định 358/QĐ-TTg) để báo cáo 
Bộ Công an theo quy định. 

(Quyết định số 358/QĐ-TTg được gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang 
thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; 
- UBND các huyện và thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các Phòng: KGVX, TH, TH-CB. 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

   CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 

 
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1277  /VP-NC     Lạng Sơn,  ngày 04 tháng 4  năm 2019 

V/v triển khai Quyết định số 358/QĐ-TTg 
ngày 02/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
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