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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng,  

chống tệ nạn mại dâm huyện Tràng Định  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

 Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP, ngày 15 tháng 10 năm 2004 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng chống 
mại dâm; 

 Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTB&XH, ngày 22 tháng 6 năm 
2006 hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về 
phòng, chống tệ nạn mại dâm; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 
huyện tại Tờ trình số 85 /TTr- LĐTB&XH, ngày 03 tháng 5 năm 2018, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại 
dâm huyện Tràng Định (Sau đây gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178 huyện 
Tràng định) gồm các ông, bà có tên sau: 

 1. Bà Nông Thị Hồng Thắm, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh, Xã 
hội - Dân tộc huyện - Đội trưởng; 

 2. Ông Tô Xuân Trường, Cán bộ Công an huyện - Đội phó. 

Các thành viên: 

 3. Bà Nông Thị Hạnh, Cán sự Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

 4. Ông Dương Hồng Thanh, nhân viên Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; 

 5. Bà Lường Thị Nụ, Cán sự Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – 
Dân tộc huyện; 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Đội: 

1. Đội kiểm tra liên ngành 178 của huyện hoạt động theo Quy chế hoạt 
động và Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội kiểm tra 
liên ngành 178 huyện Tràng Định. 

 2. Các thành viên của Đội hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ 
cụ thể của từng thành viên do Đội trưởng phân công. 
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 3. Đội kiểm tra liên ngành 178 của huyện được dùng con dấu và tài khoản 
của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện để giao dịch trong 
hoạt động của Đội.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 260/QĐ-UBNDm ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178 của huyện. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 
Trưởng Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện, Thủ trưởng các 
cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (T/h);                                                                                
- Sở Lao động, TB-XH tỉnh Lạng Sơn; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: Văn thư. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Hướng Thị Thêm 
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