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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8741 /UBND-VX

Phan Thiết, ngày 08 tháng 8 năm 2018

V/v triển khai thực hiện Công
văn số 2962/UBND-KGVX ngày
19/7/2018 của UBND tỉnh.

Kính gửi:
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Tư pháp;
- Công an thành phố;
- Đài Truyền thanh Phan Thiết;
- UBND các phường, xã.
Thực hiện Công văn số 2962/UBND-KGVX ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh
Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Thông báo số 2160/TB-BLĐTBXH ngày
04/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố
yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai
thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh Phan Thiết,
UBND các phường, xã và UBMTTQVN, các đoàn thể thành phố đẩy mạnh công tác
tuyên truyền các lĩnh vực người có công, lao động việc làm, đào tạo nghề, giảm
nghèo, phòng, chống tệ nạn xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm
nâng cao nhận thức cho nhân dân.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy thuộc trách nhiệm của Phòng, trong đó cần tập trung
thực hiện tốt những nội dung sau:
+ Phối hợp với UBND các phường, xã rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối
với người có công với cách mạng theo đúng trình tự, thủ tục quy định.
+ Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động nữ, lao
động là người khuyết tật đạt chỉ tiêu được giao; gắn với giải quyết việc làm cho người
lao động nói chung và người nghèo nói riêng.
+ Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Chương
trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
+ Tăng cường kiểm tra, giám sát người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng và
thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm

cho người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng”; phối hợp tạo điều kiện cho
vay vốn, ổn định cuộc sống, phòng chống tái nghiện.
+ Tham mưu triển khai công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; đặc biệt là công tác
phòng tránh xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước của trẻ em. Bảo đảm an sinh xã
hội, chăm lo, bảo đảm đời sống cho đối tượng bảo trợ xã hội. Chú trọng thực hiện tốt
công tác bình đẳng giới.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:
Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai công tác
chăm sóc, bảo vệ trẻ em; đặc biệt là công tác phòng tránh xâm hại trẻ em trong học
đường; phòng, chống đuối nước của trẻ em.
3. Phòng Tư pháp thành phố:
Phối hợp thẩm định hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào Cơ sở điều trị nghiện
ma túy tỉnh theo đúng quy định của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013
của Chính phủ.
4. Công an thành phố:
- Tăng cường kiểm soát người nghiện ma túy, không để gia tăng tệ nạn ma túy
trên địa bàn thành phố từ số lượng, địa bàn, tính chất, mức độ, đặc biệt là ma túy “đá”.
- Hướng dẫn Công an phường, xã lập hồ sơ, thủ tục đưa người nghiện ma túy
vào Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh theo đúng quy định của Nghị định số
221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ.
5. Đề nghị UBMTTQVN và các Đoàn thể thành phố:
Phối hợp tuyên truyền và tham gia thực hiện tốt công tác Lao động, Người có
công và Xã hội, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
6. UBND các phường, xã:
Triển khai thực hiện tốt công tác Lao động, Người có công và Xã hội tại địa
phương.
Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố theo dõi việc thực
hiện; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND thành phố theo
dõi, chỉ đạo./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên,
- Sở LĐTBXH;
- UBMTTQVN và các đoàn thể t/p;
- PCT UBND (VX) t/p;
- Chánh VP;
- Lưu: VT, VX.
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