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    Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 
 

Ngày 07/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 361/QĐ-TTg 

phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020. Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực giúp Chính phủ, Ủy ban 

quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm triển khai 

thực hiện Chương trình.  

Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện 

Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020, gửi báo cáo và biểu 

số liệu (đề cương báo cáo kèm theo Công văn này) về Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội trước ngày 30/7/2020.  

Thông tin chi tiết liên hệ với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (địa chỉ: 

số 3, ngõ 7 đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội; điện thoại: 0243.9342033; fax: 0243.8267099; thư điện tử: 

lananhnth@molisa.gov.vn). 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Vụ KGVX, Văn phòng Chính phủ; 

- Sở LĐTBXH các tỉnh, tp trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, Cục PCTNXH (02). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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