
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

Số: 843/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 12  tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt 
Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 
và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 -2025 và định 
hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Văn bản số 1754/CAT-PV01 ngày 
07/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Phú Thọ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) 
gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Các Phó Trưởng ban:
- Ông Phạm Trường Giang - Giám đốc Công an tỉnh (Phó Trưởng ban Thường 

trực).
- Ông Nguyễn Huy Ngọc - Giám đốc Sở Y tế.
- Bà Phạm Thị Thu Hương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
- Mời Ông Cầm Hà Chung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
3. Ủy viên thường trực:
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- Ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
- Ông Lưu Đức Tỉnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh.
- Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Ông Hoàng Công Thắng - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Ông Lê Quang Thọ - Phó Giám đốc Sở Y tế.

4. Các ủy viên

- Ông Nguyễn Hải Quân - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Nguyễn Tiến Đức - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Ông Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Ông Vũ Thành Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

- Ông Nguyễn Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Ông Đặng Chí Thành - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Ông Từ Anh Sơn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc Sở Công Thương.

- Ông Trương Xuân Chí - Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

- Ông Trịnh Văn Trung - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

- Ông Nguyễn Bá Thọ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Khổng Danh Đạt - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Ông Nguyễn Xuân Các - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

- Ông Lê Tiến Quân - Phó Trưởng ban Ban Dân tộc.

* Mời các ông, bà có tên sau tham gia Ban Chỉ đạo:

- Bà Bùi Thị Thu Hồng - Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

- Ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Bà Đinh thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Bà Phùng Thị Hồng Chuyên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.
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- Ông Nguyễn Ngọc Hướng - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh.

- Ông Dương Đình Khắc - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

- Ông Phạm Đức Thọ - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

- Ông Đặng Tiến Dũng - Phó Tổng biên tập Báo Phú Thọ.

- Ông Lê Thành Trung - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Phú Thọ.

- Ông Nguyễn Quốc Tùng - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi 
nhánh tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo tỉnh:
1. Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành chương trình, kế 

hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 
phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; phong 
trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 
trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương bảo 
đảm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống 
mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; phong trào bảo vệ an 
ninh Tổ quốc; vận động, tiếp nhận, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

3. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo cấp 
huyện, cấp xã thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, 
chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; xây dựng phong 
trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động, tiếp nhận, phân loại, bảo quản, thanh lý, liêu 
hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

4. Sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch, chuyên đề và kiến nghị, đề xuất 
giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, 
chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; phong trào bảo vệ 
an ninh Tổ quốc; vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

5. Xây dựng báo cáo thường xuyên, đột xuất và đề xuất khen thưởng những tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 
hội; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; xây 
dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công 
cụ hỗ trợ. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo 138/CP; Ủy ban quốc gia 
phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Ban Chỉ đạo thực 
hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương; Ban Chỉ đạo vận động giao 
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nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Trung ương và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 
tỉnh giao.

7. Dự trù, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp bảo đảm 
thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh:
1. Quy chế hoạt động, nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh do 

Trưởng ban quyết định. 
2. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
3. Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó Trưởng 

ban sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác.
Điều 4. Cơ quan Thường trực và bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh:

1. Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp giúp việc Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ban 
hành các văn bản chỉ đạo; là đầu mối liên hệ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; 
phối hợp với Cơ quan Thường trực xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổng hợp, 
báo cáo chung hoạt động của Ban Chỉ đạo. Bộ phận giúp việc đặt tại Phòng Nội 
chính - Kiểm soát thủ tục hành chính và Phòng Khoa giáo Văn xã, do đồng chí lãnh 
đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách.

2. Công an tỉnh là Cơ quan Thường trực giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, 
điều hành toàn bộ công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, 
chống mua bán người; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động thu hồi 
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bộ phận giúp việc đặt tại Phòng Tham mưu, 
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng xây dựng phong trào 
bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

3. Sở Y tế là Cơ quan Thường trực giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, 
điều hành toàn bộ công tác phòng chống HIV/AIDS; điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Bộ phận giúp việc đặt tại Trung tâm kiểm soát 
bệnh tật.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội là Cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ 
đạo tỉnh chỉ đạo, điều hành toàn bộ công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; công tác 
cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Bộ phận giúp việc đặt tại Chi Cục phòng chống 
tệ nạn xã hội.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết 
định số 406/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
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Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có 
liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các ông, bà có tên ở Điều 1 
căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH

                         
Bùi Văn Quang

 


