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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH BA RIA-VUNG  TAU Dc 1p - Dr do - Hnh phüc 

S&  OS  /2020/QD-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngày  O  tháng nám 2020 

QUYET DNH 
Quy d!nh  bin pháp giãi quyt tInh tring lang thang, xin an 

trên dja bàn tinh Ba RIa  — Wing Tàu 

UY BAN NHAN DAN T!NH BA RJA — VUNG TAU 

Can ci Lut T chic chInh quyn djaphirctng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can cz Lut Ban hành van ban quy phgm pháp luat  ngày 22 tháng 6 näm 
2015, 

Can c& Luçt Ngw&i cao tui ngày 23 tháng 11 nàm 2009, 

Can thLutNgw&i khuyet t2t ngày 17 tháng 6 näm 2010; 

Can c&Nghj djnh s 136/2013/ND-CP ngày 21 tháng 10 nám 2013 cüa C7'zInh 
phü quy djnh chInh sách trçr giáp xä hç3i do! vái do! twçlng báo trçr xã h5i, 

Can ci Nghj djnh s 103/201 7/ND-CP ngày 12 tháng 9 nàm 2017 cüa ChInh 
phi quy djnh ye thành lap, to ch&c, hogt d5ng, giái the và quán lj các ccr sà trq ghp 
xâ hç5i; 

Can cü' Nghj d/nh s 28/2012/ND-cP ngày 10 tháng 4 nárn 2012 cüa ChInh 
phü ye v!c quy djnh chi tiêt và h1671g dan thi hành mt so diêu cüa Lut Ngu'ài 
khuyêt tgt,• 

Can th Thông tw so 33/2017/TT-BLDTBXH ngày 29 tháng 12 nám 2017 cia 
B5 trlr&ng Bô Lao dç5ng - Thuong binh và Xã h5i hidmg dan ye cc' cáu tO cht'c, djnh 
mi'c nhân viên và quy trinh, tiêu chuân tn giüp xa h3i tgi cc' th trçr giip xa h5i; 

Can c& Thông hr s 02/2020/TT-BLDTBXH ngày 14 tháng 02 nám 2020 cüa 
B5 tru'àng B$ Lao dc5ng - Thutrng binh và Xã hç5i hwàng dan quán l3 dôi twçnlg du'cic 
cc' s& trcr ghp xà h(5i cung cap djch vy cong tác xã hi?i, 

Xét d nghj cia Giám dcc Sà Lao d5ng - Thtrcing binh và Xã h5i tgi cong van 
sO 1469/SLDTBXH-BTXH ngày 26 tháng 5 nám 2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Pham vi diu chinh, di tirçing áp duing 

1. Quyt djnh nay quy djnh bin pháp giài quyt tlnh trtng ngiRii xin an, 
ngu?Yi lang thang sinh song noi cong cong không có nth cu trü n djnh hotc có ni 
cu tth on djnh ti tinh Ba Rja- VUng Tàu nhung di lang thang, xin n và sinh sng 
a noi cong ctng (sau day gi tat là dôi tuqng). 
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2. Quyt djnh nay áp dirng di vâi các di tuqng, các ca quan, dan vj, t 
chüc va gia dInh, cá nhân có lien quan trong vic th%rc hin các bin pháp giài quyét 
tInh trng lang thang, xin in trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Thu. 

3. Quyt djnh nay không áp diing di vâi tu sT kht thirc có gi.y chirng nhn 
cüa ca quan giáo hOi  Pht giáo Vit Nam Co thâm quyên. 

4. Nhüng ni dung khác lien quan dn quy trInh, thu ti1c tip nhn, chäm sóc, 
nuôi dumg dôi tucmg, dung trçY giüp x hi, không quy djnh ti quyêt djnh nay 
ducic thc hin theo quy djnh ti Nghj djnh 103/20171ND-CP ngày 12 tháng 9 näm 
2017 cüa B tnrâng B Lao dng - Thuang binh và Xà hOi  quy djnh ye thành lap, 
to chüc, hoat  dng, giâi the và quàn 1 các ca sâ trçr giüp xA hi (sau day gi tat là 
Nghj djnh so 103/2017/ND-CP) và Thông tu sO 33/2017/TF-BLDTBXH ngày 29 
tháng 12 näm 2017 cüa Bô tru&ng B) Lao dng - Thuang birth va Xã hOi  huàng 
dan ye ca câu tO chuxc, djnh müc nhân viên và quy trInh, tiêu chuân trçi giiip xa hi 
ti ca sâ trçi giüp xä hi. 

Diu 2. Giãi thIch tn ngft 

Trong Quyt djnh nay, các tir ngü duâi day duçic hiu nhu sau: 

1. Nguii xin .n: là nhttng ngu&i di xin duâi bt k' hInh thüc nào thu trirc 
tiêp di xin n hoc kêt hqp cong vic kháe vói vic xin an nhu: ban hang rong, ban 
sách báo, ban ye sO, dánh giày, giá danh khât thirc, bj mat cap trên duOng, l tàu Xe, 
già ngu?ii bnh dê xin an; nguYi ho trçx hoc trrc tiêp di cüng tré em, ngithi khuyêt 
tt hoc mang theo tré em, nguYi khuyêt tt dê ban hang rong, ban sách báo, ye so, 
deo barn chèo kéo ngithi di du&ng, khách du ljch. 

2. Ngui lang thang sinh sng ncyi cong cong (bao gm ngu?Yi khuyt tat, k 
Ca ngu?i bnh tam than di lang thang, ngu?ñ cao tuôi, tré em, ngithi ôm yêu không 
cOn khã näng lao dng): là nhüng ngu?ii do bj l tàu, Xe, di tim ngu?ii than nhimg 
không lien h duçic vâi ngithi than nên tm thai phài sinh sOng nai cong cong; hoc 
nhtrng nguYi có nai cu trü, có h khâu thuung trü nhung không sinh sOng ti fbi cu 
trü hoc nai thuung trü ma thuung xuyên di lang thang, không mt nai cO djnh 
song lang thang, an, ngü và thirc hin các sinh hot hang ngày ti ncii cOng cong 
thu via he lông- lê duing, quàng truàng, Cong viên, ehG, ben Xe, ben tàu, nbi vui 
chai giãi trI va nhftng nai cong cong khác. 

Diu 3. Bin pháp thirc hin 

1. Tp trung di tuçmg. 

2. Xác minh nai cu trü. 

3. Giái quyt hi gia, hôa thp cong dng. 

4. Dua di tuqng vao Trung tam tip nhn ban du là Trung tam xà hi và 
Trung tam Cong tác xâ hi dê quãn l nuOi duOTig, phân lori Va giãi quyet trâ ye gia 
dInh neu có than nhân bão lath, hôa nhp cong dông hoc chuyen ye ca sâ bão trçi 
xa hOi chuyen bit. 

a) Trung tarn Xã hi tip thn di tuqng là ngu?i khuyt tt (bao gm Ca tré 
em yà ngui cao tuOi có biêu hin bnh tam than), ngui lang thang, xin an trong d 
tuôi lao dng, nguii tái lang thang, Mil an trong d tui lao dng. 
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b) Trung tam Cong tác xã hi tip nh.n di tuqng là ngixi cao tui và tré em 
bao gôm cá tnring hçip ngui cao tuôi và tré em tái lang thang. 

5. Chuyn d6i tuçmg v Trung tam chuyên bit di vOl di ttxqng lang thang, 
xin n không có gia dInh, nguñ than den lam thu t1ic bão lành 

a) Giám dc Trung tam tip nhn ban du có cong van gi'ri Trung tam 
chuyên bit de nghj tiêp nhn dôi tuqng vào nuôi dueing dài han,  ii the nhu sau: 

Di vOi d6i tuçing là tré em chuyn v Trung tam Báo tr tré em Vflng Tàu. 

Di vOi di tuqng là ngithi già chuyn v Trung tam Nuôi duOng ngu?i già 
neo dcm. 

b) Nu d6i tixqng duçvc tip nhn ban du tai  Trung tam Cong tác xA hi 
nhung phát hin mac bnh truyên nhiêm thI Trung tam cong tác xä hi chuyên dôi 
tuçlng ye Trung tam xà hi. 

c) Trumg hcip khi chuyn v trung tarn chuyên bit mói phát hin di tucing 
có biêu hin tam than, lao hay các bnh truyên nhiêm khác nêu bnh nhç trung tam 
chuyên bit sê tiêp tic quãn l nuôi duong, trumg hcip bnh nng có kiên xác 
nhn cüa ca quan y tê tr cap huyn tr& len dan vj chuyên dOi tuqng ye Trung tam 
xAhOi. 

6. Giài quyt hi gia, hôa thp cong dng duqc thirc hin trong thai gian: 

a) Tp trung tai  các xà, phuing, thj trk; 

b) Tai  Trung tam tip nhn ban du; 

c) Trung tam chuyen bit. 

Diu 4. Tap trung d6i tlrQ'ng 

U ban nhân dan các xA, phu&ng, thj trn chü trI pMi hçip vOl cong an cüng 
cap và phông Lao dng - Thuang birth và Xà hi to chuc tp trung các dôi tuçing 
trên dja bàn quân 1, thirc hin xác minh nai Cu trü, giãi quyêt hôi gia, hôa nhp 
cong dông hoc dua den các dan vj tiêp nhn ban dâu theo quy djnh tai  khoân 2, 
khoãn 3 và khoãn 4 Diêu 3 Quyêt djnh nay. 

Diu 5. Xác minh no'i no'i cir trIi 

1. Di vOi di tuçxng có dja chi cu trü ngay tai  xA, phuông, thj trn nai d6i 
tuqng bj tp trung, dan vj tp trung thirc hin xác minh ncii Cu trü theo thông tin dôi 
tuqng cung cap, vic xác minh noi cu tth duqc thirc hin ngay sau khi tp trung dôi 
tuqng: 

a) Truô'ng hçp lien h duc vOi gia dInh di tuçing và nguñ than dn bão 
lânh thI tiên hành giãi quyêt hôi gia cho dôi tlxng; 

b) Trung hqp lien h duqc nhung nguii than khOng dn bào länh, dan vj tp 
trung trirc tiêp dua dôi tuçing ye nai Cu trü và 1p biên bàn bàn giao cho gia dInh 
quàn l; 

c) Truong hçip dan vj tp trung không lien h dugc vOl ngui than cüa di 
tuçing, thl yêu câu dôi tuqng viêt cam kêt không tái lang thang, xin an; giâi quyêt 
hôa nhp cong dOng dôi vOl dOi tung trong dO tuoi lao dng, có khã näng lao dng; 
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1p h so chuyn v Trung tam tip nhn ban du di vâi di tuqng lang thang xin 
an là tré em, nguài cao tuôi, ngui khuyêt tat, ngui lang thang trong d tuôi lao 
d)ng nhung không con khà näng lao dng, sue khOe suy yêu. 

2. Di vâi di tuçlng có dja chi cu trü tui các dja phucing khác dja bàn don vj 
tp trung di ttxçlng hotc chua xac djnh duçic noi Cu trCi, không cO giây t?i tciy than, 
don vj tp trung l.p biên bàn, lay mu kiêm tra dôi vói nhUng trumg hqp cO nghi 
van sü diing chat ma tüy: 

a) Di vi nhUng di tuçing không sü dicing cht ma tüy: ltp h so chuyn di 
tuqng den Trung tam tiêp nhn ban dâu, chuyên ye gia dmnh hoc giài quyêt hôi gia 
hôa nhp cong dông tày theo tt1ng dôi tuqng; 

b) Các frung hçip sir diing ch,t ma ti1y: xir l theo quy djnh pháp luât có 
lien quan. 

3. Tti Trung tam tip nhn ban du: di vâi di tucYng tip nhn ln du 
Trung tam thirc hin vic kêt nôi khai thác thông tin lien h gia dInh, nguYi than cüa 
dôi tucYng den lam thu tiic bão lAnh, nêu gia dInh không den lam thu tVc  báo länh 
nhung dôi tuçing trong d tuôi lao dng cOn khã näng lao dng Trung tam có trách 
thim giãi quyêt hOa nhp cong dông cho dôi tuçing. 

Vic giài quyt hOa nhp cong dng cho di tuçYng duçic thirc hin ngay khi 
có kêt qua kêt nôi thông tin. Dira vào thii gian có kêt qua kêt nôi thông tin Trung 
tam giãi quyêt hôi gia, hay boa nhp cong dông cho dôi tuçmg tuy trung hçip cii 
the. 

Diu 6. Thô'i gian tip nhn, giãi quyt hi gia, hôa nhp cong dng 

1. Di vOi di tuçing tip nhn ln du, th?i gian chàm soc nuôi duong, giài 
quyêt hôi gia, hôa nhp cong dông tôi da không qua 03 (ba) tháng theo quy dinh  ti 
khoàn 3 Diu 25 Nghj djnh so 136120131ND-CP ngày 21 tháng 10 näm 2013 cUa 
ChInh phü quy djnh chInh sách trçY giüp xã hi dôi vói dôi tuqng báo trç xâ hi. 

2. Di vâi di tuqng tái lang thang ln thu 02 (hai) trô len Trung tam thçrc 
hin hInh thüc lao dng frj lieu, tu van tam l, thñ gian chàm soc, nuôi duOngti 
Trung tam có the th1rc hin tôi da là 03 (ba) tháng tOy theo tOng tru&ng hqp c11 the. 

3. Di vâi di tuçing mc các bnh xA hi nhu: lao, HIV và các bnh truyn 
nhiêm khác (do Trung tam Y tê cap huyn xác nhQn) thI thOri gian nuôi duông ti 
Trung tam theo thñ gian diêu frj bnh xâ hi trong chuong trInh quôc gia ye phOng 
chông bnh xà hi. Khi hoàn thành chuong trInh hotc cO kiên cüa Trung tam Y tê 
cap huyn trâ len thI Trung tam giâi quyet cho hOa nhp cong dong. 

4. Di vâi di tuçmg là ngu?ñ khuyt tt lang thang trong d tui lao dng (k 
cà ngu?i tam than), không xác djnh duçic noi Cu trü hoc dôi tuqng trong d tuôi lao 
dng nhung do bnh tat, tInh trng suc khOe suy yeu Trung tam xà hi thçrc hin 
vic quãn l, nuôi duthig den khi dôi tugng on djnh sue khóe, dông thai lien h 
chInh quyên dja phixong thrc hin vic xác djnh müc d khuyêt tt cho dôi ttrçng. 
D%ra trén két qua xác nhn muc d khuyêt tt Trung tam xA hi chuyên tiêp tO nuôi 
duOng tam  thai sang nuôi duOng dài han  dôi vOi dôi tixçing khuyët tt dc bit nng 
không cO gia dinh ngu?ii than. 
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5. Djnh k' cui qu II hang näm, các Trung tam có trách nhim l.p danh 
sách dôi tuqng ô các tinh, thành phô khác dang duçic nuôi duong ti Trung tam 
chua kêt nôi duçic gia dInh, nguYi than báo cáo ye S& chü quàn dê có van bàn gi'ii 
Sâ Lao dng - Thrnmg binh va Xã hi các tinh bn dê nghj ho trçi gia dInh dôi 
tuçrng lam thu ttic bão lành hoc phôi hçip bàn giao dôi tuçing cho các trung tam ncyi 
dôi tuçing có h khâu thithng trü. 

Diu 7. Qny trInh tip nhn, quãn 1 di ttrçrng. 

1. Quy trInh tip nhn di tuçYng thirc hin theo quy djnh t?i  khoán 2 Diu 41 
Nghj djnh so 103/2017/ND-CP. 

2. Quy trInh quãn l di tuçYng th%rc hin theo quy djnh tii Diu 3, Diu 4, 
Diêu 5, Diêu 6, Diêu 7, Diêu 8 Thông tu so 02/2020/YT'-BLD-TBXH ngày 14 tháng 
02 nàm 2020 cüa B truâng Bt Lao dng - Thucing binh và Xã hOi  huâng dan quãn 
1 dôi tuçlng duçic co si trçl giüp xa hti cung cap djch v11 cong tác xâ hi. 

.A A .A p. Then 8. Ho so' tiep nhn doi ttrqng 

1. H so tip nhn: don vj t.p trung di tuqng thic hin h so theo quy djnh 
ti dim a, b, c, d, d khoán 3 Diêu 40 Nghj djnh so 10312017/ND-CP. 

2. Thyi gian hoàn tt h so trong vông 10 ngày theo quy djnh ti dim b 
khoãn 2 Diêu 41 Nghj djnh so 10312017/ND-CP cüa ChInh phü ye thành 1p to 
chirc hot dng, giài the và quán 1 cac co sâ trq giüp xã hi. 

3. H so chuyn di tuqng v Trung tam chuyên bit: don vj chuyn di 
tuqng Co trách nhim bàn giao tat ca các ho so có lien quan den dôi tixçing cho 
Trung tam chuyên bit (Trung tam Bào trg tré em Vüng Tàu, Trung tam Nuôi 
duong ngu&i già neo don). 

Din 9. Thm quyn tip nhn và giãi qnyt hui gia hôa nhâp cong dng 
cho di tirçrng 

1. Thm quyn tip nhn: thirc hin theo quy djnh ti khoãn 1 Diu 40 Nghj 

djnh s 10312017/ND-CP. 

2. Thm quyn giãi quyt hi gia hOa nh.p cong dng: thirc hin theo quy 
djnh ti khoân 1 Diu 43 Nghj djnh s 10312017/ND-CP. 

Diu 10. Trách nhim thurc hiên 

1. Sâ Lao dng - Thuong binh và Xâ hi 

a) Chü trI pMi hqp don vj có lien quan tti chüc trin khai và thic hin Quyt 
djnh nay. 

b) Chi do, huóng dan, kim tra các Trung tam trong vic tip nhn, chuyn 
dôi tuqng, lap ho so quail l, sap xêp noi an, a, chàm soc dôi tuqng trong thai gian 
nuôi duang tp trung ti Trung tam, kêt nOi, tim hiêu thông tin gia dInh dOi tuqng, 
giãi quyCt hOi gia cho dôi tuqng trâ ye gia dinh, cQng dOng. 

c) Thông báo và phi hçip So Lao dng - Thuong binh và Xà hi các tinh, 
thành phO cO dOi tuçmg lang thang xin an trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Thu dang 
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duçic nuoi duông tai  các co si trçi giüp xà hi cüa tinh d chuyn giao di tuçmg v 
các tinh quãn 1. 

2. Uy ban nhân dan các huyn, thj xä, thành ph chi dao  Uy ban nhãn dan 
cap xà, các Co quan, don vj Co hen quan 

a) T chirc tp trung, 1p h so các di tuqng trên dja bàn dam báo tp trung, 
chuyên giao dung dôi tuqng. 

b) Thic hin t& các chInh sách an sinh xâ hOi,  khuyn khIch các t chixc 
nhân dao,  tr thin h trçi ngu?ii cO hoàn cãnh khó khän, nhât là tré em thuc h 
ngheo, nguñ khuyêt tat, nguii già neo don không noi nuong tira, day  nghê, tu van, 
giâi thiu vic lam, giüp các dôi ttxcYng có hoãn cãnh khó khan có nghê mini sinh on 
djnh cuc song. 

c) Tang cu&ng cong tác quãn l ho khu, các thu tiic dang k) tam  trü,  tam  vng, 
kiêm tra nhà tr9 có nguYi lang thang d vn dng, tu van, giüp di hç hôi hixong, ye 
gia dInh và bOa nhp cong dông. 

d) Tang cuing vn dng co s kinh doanh an, ung, vui choi giãi trI, các dim 
du ljch, dn chUa Cam ket không d di tuçing lang thang, an xin hoc kêt hqp cong 
vic khác vâi vic lang thang, xin an, deo barn, chèo kéo khach du ljch trong khuôn 
viên, dja bàn don vj kinh doanh, quân l; dông th?ii tuyên truyên 4n dng trrc tiêp 
nguii lang thang, xin an dê h9 tir nguyen tth ye gia dInh, h9C nghê hoc tim kiêm 
Cong viC phU hqp vOi bàn than dê on djrih CUC song. Co biên cam nguM lang thang 
xin an và biên kiên nghj khách tham quan du ljch không cho tiên ngui an xin. 

3. Sâ Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh Ba Rja - 
VUng Tàu, Báo Ba Rja- Vüng Tàu ó ké hoach  thông tin, tuyên truyên thumg 
xuyên, lien tiic nhàm nâng cao nhn thuc cüa ngui dan không di lang thang, không 
igi diing tré em, ngui khuyêt tt dê xin an, ban hang rong hoc tiêp tay cho dOi 
tuqng lang thang, xin An (không cho tiên ngui xin an) dê ngui dan hiêu, chap 
hành, dông thi4n, cung cap thông tin và ho tr chInh quyên dja phuong trong Cong 
tác tp trung dôi tugng. 

4. Sâ Tài chInh chü trI phi hçip vâi CC co quan, don vj có lien quan, tham 
mini Uy ban nhan dan tinh kinh phi thirc hin quy djnh nay, theo khà nAng can dôi 
ngân sách và quy djnh cüa Luat  Ngan sách nhà nuâc. 

5. Sâ Va hóa và Th thao tuyên truyn, vn dng nhân dan tham gia thirc hin 
nêp song van boa, van minh do thj và thirc hin CUtC vn dng "Toãn dan doàn kt 
xay dmg d?yi sOng van hóa & khu d cu" gan vói vic giAi quyêt tInh trng ngui 
lang thang, xin an trên dja bàn khu dan cu. 

6. Sâ Du ljch phi hqp U ban nhân dan các huyn, thj xA, thành ph huàng 
d khi, diem du ljch, cac diem to chIrc lê hi nghiêm Cam và xü l kjp thai tInh 
trng lang thang, xin an, deo barn chèo kéo khách. 

7. Các Co s& trçi giüp xA hi t chüc các hoat dng truyn thong, nâng cao nhn 
thüc, phát triên ctng dông, xay d%rng kê hoach  to chuc tuyên truyen, vn dng ngui 
dan không cho tiên trrc tiêp các dôi tuçmg xin an trên dung phO, vn dng nguäi dan 
có lông hAo tam nen gui tiên hoc hin 4t den qüy tCr thin cüa các to chirc, don vj có 
chuc nang lam cOng tác tir thin - xA hOi  dê ho trç cho các dOi tuqng xA hOi. 
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8. Cong an tinh chi dto, huàng dn Cong an các huyn, thj xà, thành ph, Cong 
an các xà, phuông, thi fran phôi hçrp vol nganh Lao dtng - Thucing binh và Xà hi, Uy 
ban nhân dan cap xA trong vic tp trung các dôi tuçmg trên dja bàn. Chi do, to chüc 
vic diu tra và phôi hçip vOl các cci quan chirc näng dê xi:r l frit dê, nghiêm minh 
theo quy djnh cüa pháp lut dôi vOi nhUng ngthi có hành vi to chüc, xüi giic, ép buc 
ngu?Yi khác di xm an. 

Then 11. Kinh phi thu'c hiçn 

1. Kinh phi lien quan dn các nOi  dung tp trung, nuOi dung các di tuçlng 
là ngui lang thang trên dja bàn tinh duçrc thirc hin tr nguôn dr toán chi dam báo 
xà hi bô trI dr toán hang näm phãn cap theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà 
nuOc và các vAn bàn huOng dan có lien quan. 

2. Di vOi kinh phi lien quan dn hot dng tuyên truyn, sü diing tü ngun 
kinh phi chi thu&ng xuyen bô trI dir toán hang nãm cüa cci quan, dan vj. 

Diu 12. Hiu 11.rc thi hành 

1. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngay?L9thangønam 2020. 

2. Quyt djnh s 16/2015/QD-UBND ngày 10 tháng 3 nàm 2015 cUa Uy ban 
nhân dan tinh Ba Rja - Vng Tàu ye vic tp trung nuôi duOng các dôi tuçlng là 
nguOi lang thang, nguOi xin An trên dja bàn tinh Ba Rja - Vting Tàu hêt hiu lire kê 
tü ngày Quyêt djnh nay có hiu lire  thi hành. 

Diu 13. T chfrc thtrc hin 

Chánh vAn phông Uy ban nhãn tinh; Giám d& các SO: Lao dng - Thuang 
binh va XA hi, Tài chinh, VAn hóa va The thao, Du ljch, Thông tin và Truyên 
thông; Giám dôc Cong an tinh; Chü tjch Uy ban nhãn dan các huyn, thj xA, thành 
phô; Các cci quan, dan vj và cá nhãn có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt 
djnh nay./iy 

Noi nhçin: 
-NhuDiêu 13; 
- Van phông ChInh phil; 
- BO Lao dng- Thuong binh và Xä hi; 
- BO hr pháp (Cic KTVB); 
- TTr.TU, 1Tr. HDND; 
- Chü tjch và các PCT.UBND tinh; 
- Doàn di biêu Quôc hOi  tinh; 
- UBMTTQVN và các to chCrc doàn th cp tinh; 
- S& Tu pháp (KTVB); 
- Dài PTTH tinh, Báo Ba Rja — Vung Tàu; 
- Trung tam Cong báo - Tin h9c tinh; 
- Luu: VT, VX5. 



UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIET NAM 
TINH BA R!A-VUNG  TAU Doe lap - Tir do - Hanh phüc  

So: /QD-UBND Ba Rja - Ving Tàu, ngày 19 tháng näm 2020 

QUYET D!NH 
V vic dInh chInh Quyt dnh s 09/2020/QD-UBND ngày 08 tháng 6 nãm 
2020 cüa Uy ban nhãn dan tnh Ba Ra — Vüng Thu quy djnh bin pháp giãi 

quyt tInh trng lang thang, xin an trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tan 

UY BAN NHAN DAN T!NH BA RIA  — VUNG TAU 

Gán cii' Lut Ti chic chInh quyJn dja phwo'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can th Lut Sia dii, bá sung mç3t so' diu cia Lut To chic GhInh phü và 
Lut TO chjc chInh quyên djaphwoiig ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can ct Nghj djnh so' 34/2016/ND-cT ngày 14 tháng 5 nám 2016 cza C'hInh 
phá quy ã'jnh chi tiêt mç5t so diêu và bin pháp thi hành Lut Ban hành van ban quy 
phgm pháp lu2t ngày 22 tháng 6 nám 2015, 

Theo d nghj cia Giám ddc SO' Lao dç3ng — Thitong binh và Xâ hç51 tgi Ta 
trInh so 477/TTr-SLDTBXH ngày 04 tháng 8 nám 2020 ye vic dInh chInh Quyêt 
djnh sO 09/2020/QD-UBND ngày 08 tháng 6 nám 2020 cia Uy ban nhán dan tinh 
Ba Rja - Ving Tàu quy djnh bin pháp giái quyét tlnh trqng lang thang, xin an trên 
dja bàn tinh Ba Rja — Vilng Tàu. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. DInh chinh Quyt dlnh  s 09/2020/QD-UBND ngày 08 tháng 6 
nám 2020 cüa Uy ban nhân dan tnh Ba RIa  - Vüng Tàu quy djnh bin pháp 
giãi quyt tInh trng lang thang, xin an trên dla  bàn tinh Ba Rja - Wing Tàu 
do sai sot trong qué trInh dánh may. 

1. Dinh chInh can cr pháp 1 thu 10 nhu sau: 

Theo d nghj cza Giám dó'c SO' Lao d5ng - Thiroiig binh và Xà hi tgi Ta 
trInh 1 74/TTr-SLDTBXH ngày 07 tháng 4 nám 2020 ye did- tháo Quyêt djnh quy 
djnh bin pháp giái quyét tinh trgng lang thang, xin an trên dja bàn tinh Ba Rja - 
Vüng TOu. 

2. Dinh chinh c1m t1r "Xác minh ncti no'i Cu' trá" thành cim tü "Xác minh 
nc/i cit tril' t.i tiêu dê cüa Diêu 5. 

3. Dinh chfnh c11m tir "Uy ban nhãn tinh" thãnh ciim tir "Uy ban nhán dan 
tinh" t?i  Diêu 13. 

Diu 2. Diu khoãn thi hành 
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1. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày k và là mt b phn 
không the tách rYi cüa Quyêt djnh so 09/2020/QD-UBND ngày 08 tháng 6 nàrn 
2020 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu quy djnh bin pháp giái quyêt 
tInh trng lang thang, xin an trén ctja bàn tinh Ba Rja - VUng Tàu. 

2. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Thu tru&ng các s&, ban, 
ngành; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj x, thành phô; các cor quan, dcrn 
vj va cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!. 

Noi nhin: 

-NhuDiu2; 
- Van phOng ChInh phil; 
- B Lao dng-Thucmg binh và Xã hi; 
- BO Tn pháp (Ciic KTVB); 
- TTr.Tinh ñy, Tfr HDND; 
- ChU tjch và các PCT.UBND tinh; 
- Doàn dai  biêu Quoc hOi  tinh; 
- UBMTTQVN và các to chc doàn the cap tinh; 
- S& Tn pháp (KTVB); 
- Dài PTTH tinh, Báo Ba Rja — Vüng Thu; 
- Trung tam Cong báo - Tin hçc tinh; 
- Li.ru: VT, SLDTBXH (2). 
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