
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VP Hải Dương, ngày         tháng 02 năm 2023 
V/v thực hiện lồng ghép hoạt 

động phòng ngừa mại dâm với 

các chương trình có liên quan tại 

địa phương 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Tài chính. 

 

Thực hiện Công văn số 221/LĐTBXH-PCTNXH ngày 31/01/2023 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện lồng ghép hoạt động phòng 

ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở (Có Văn bản 

gửi kèm), 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính triển khai thực hiện lồng ghép công tác 

phòng, chống mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã 

hội; an sinh, trợ giúp xã hội; phòng, chống ma túy; phòng chống HIV/AIDS và 

các chương trình, kế hoạch có liên quan khác theo hướng dẫn tại Công văn số 

221/LĐTBXH-PCTNXH nêu trên, Báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội theo quy định/. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ô Hùng); 

- LĐVP UBND tỉnh: Ô Hải, Ô Khanh; 

- Lưu: VT, KGVX. Lai(5).   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 
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