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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Số: 49/2011/Qð-UBND

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

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ðề án “Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại
tình dục giai ñoạn 2011 – 2015” trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm
2004;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình
số 1935/TTr-LðTBXH-PCTNXH ngày 21 tháng 7 năm 2011 về việc ñề nghị ban
hành chương trình công tác phòng, chống tệ nạn xã hội giai ñoạn 2011 - 2015 trên
ñịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết ñịnh này là ðề án “Ngăn
ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục giai ñoạn 2011 – 2015”
trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 3. Giao Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các
sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển
khai, kiểm tra, tổng hợp báo cáo theo ñịnh kỳ, ñột xuất và lập kế hoạch kinh phí
hàng năm thông qua Sở Kế hoạch - ðầu tư, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân
tỉnh phê duyệt.

