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

           Phú Thọ, ngày  13 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 
trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 
năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 09 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám 
đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện 
quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma tuý; phục 
hồi, dạy nghề và tái hoà nhập cộng đồng cho các đối tượng mại dâm, sau cai nghiện 
ma tuý và phụ nữ, trẻ em bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-107-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-327884.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-tp-truc-thuoc-trung-uong-225599.aspx
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2. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, và tài 
khoản riêng để giao dịch, hoạt động; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ 
chức, biên chế và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời 
chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Trụ sở: Đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số 370, đường 
Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc Sở 

trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng 
năm về phòng, chống tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm và nghiện ma tuý trên địa bàn 
tỉnh.

2. Chủ trì và phối hợp với các cấp, các ngành liên quan trong việc thực hiện 
các chương trình, dự án, kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội đã được cấp có thẩm 
quyền ban hành, phê duyệt. 

3. Thực hiện nhiệm vụ thường trực về phòng, ngừa tệ nạn mại dâm, hỗ trợ 
giảm tác hại, hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm.

4. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách, 
giải pháp phòng, ngừa tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; 
hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng theo phân công.

5. Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở hỗ trợ 
nạn nhân theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban 
nhân dân tỉnh.

6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động 
tuyên tuyền, vận động, đấu tranh, ngăn ngừa và phòng chống các tệ nạn xã hội.

7. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác 
thanh tra, kiểm tra về phòng chống các tệ nạn xã hội.

8. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được 
giao theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và theo quy định.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, người lao động và tài chính, 
tài sản của Chi cục theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó 

Chi cục trưởng.
a) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của 
Chi cục.



3

b) Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp 
luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Biên chế của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội được giao trên cơ sở vị 
trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, phạm vi hoạt 
động và nằm trong tổng số biên chế công chức của Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch, chỉ tiêu biên chế hàng năm.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2022. Điều 

2, Điều 3 Quyết định số 1104/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Phú 
Thọ hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã 
hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực 
hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang


