
 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:  470 /QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng                                    

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội                             

trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Chánh Văn 

phòng Bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy 

trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Vụ trưởng Vụ Pháp 

chế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng;  

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;  

- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;  

- Lưu: VT, VP, PC, PCTNXH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hồi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2017-tt-vpcp-huong-dan-ve-nghiep-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-366111.aspx
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