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

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ðề án “Tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn
bán từ nước ngoài trở về 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 Quyết ñịnh số 17/2007/Qð-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng ñồng
cho phụ nữ trẻ em bị buôn bàn từ nước ngoài trở về;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 116/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 27 tháng 9
năm 2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội
dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị
buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng ñồng theo Quyết ñịnh số
17/2007/Qð-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 113/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 03 tháng 9
năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội sửa ñổi, bổ
sung Thông tư liên tịch số 116/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2007
hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ
nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng ñồng theo Quyết
ñịnh số 17/2007/Qð-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;
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 5 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 “Tiếp
nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về giai
ñoạn 2011 – 2015” trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

