ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 339 /UBND-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Lào Cai, ngày 09 tháng 4 năm 2021

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số
14/2020/NQ-HĐND và số 31/2020/NQHĐND của HĐND tỉnh.

Kính gửi:
- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố;
- Cơ sở Cai nghiện ma túy thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các xã, phường.
Căn cứ Văn bản số 375/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 18/3/2021 của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai về việc triển khai văn bản QPPL trong
công tác phòng chống tệ nạn xã hội; Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai chỉ đạo:
1. Ủy ban nhân dân các xã, phường: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các
Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND và số 31/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào
Cai đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, đặc biệt đối với đội ngũ tham gia làm công
tác quản lý cai nghiện ma tuý, bản thân và gia đình người nghiện ma tuý, người bị
mua bán trở về. Chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ trong công tác quản lý, cai
nghiện ma tuý và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về theo quy định của pháp luật và
tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai.
2. Cơ sở Cai nghiện ma túy thành phố: Tổ chức phổ biến Nghị quyết số
31/2020/NQ-HĐND đến cán bộ, viên chức, người lao động và học viên Cơ sở.
Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho viên chức, người lao động và học viên Cơ sở
theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Hướng dẫn UBND xã, phường
và Cơ sở Cai nghiện ma tuý thành phố lập dự toán kinh phí, chi và quyết toán kinh
phí hỗ trợ theo quy trình, quy định.
4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố: Kiểm tra, đôn
đốc các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường triển khai thực hiện.
* Gửi kèm theo: Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 và số
31/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai.
Căn cứ nội dung chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND
xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT: TU, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Lưu VT, LĐTBXH..
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