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UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

BAN CHỈ ĐẠO 138 

 

Số:            /KH-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Văn Lãng, ngày          tháng 6  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Ra quân hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và  

“Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6/2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-BCĐ ngày 8/6/2020 của Ban Chỉ đạo 138 

huyện Văn Lãng về tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy 

năm 2020. Ban chỉ đạo 138 huyện Văn Lãng xây dựng Kế hoạch ra quân hưởng 

ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma 

túy” 26/6/2020, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về triển 

khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; hưởng ứng “Ngày quốc tế và Ngày 

toàn dân phòng, chống ma túy” ( ngày 26/6) với chủ đề “Phát huy tinh thần 

phòng, chống dịch Covid- 19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”.  

- Nâng cao nhận thức pháp luật và phát huy tinh thần trách nhiệm của các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng Nhân dân 

trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.  

2.  Yêu cầu 

- Các hoạt động Lễ ra quân phải thiết thực, ý nghĩa, tuyên truyền đến đông 

đảo Đoàn viên thanh niên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực, 

tự giác tham gia phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.  

- Lễ ra quân phải thu hút đông đảo các lực lượng tham gia; tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, thiết thực, phát huy tối đa các lực lượng tham gia trong 

công tác tuyên tuyền, đấu tranh phòng, chống ma túy, góp phần đảm bảo an ninh 

trật tự trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề: “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, hãy hành 

động vì cộng đồng không ma túy”.  

2. Thời gian: Từ 8 giờ, 00 phút, ngày 26/6/2020. 

3. Địa điểm: Trường THCS thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 

Sơn.  

4. Thành phần mời:  

-  Đại diện Ban chỉ đạo 138 tỉnh. 

- Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND 

huyện, Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện.  
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- Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, 

các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. 

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn.  

5. Lực lượng triệu tập tham gia Lễ ra quân 

- Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện: 50 người. 

- Cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự huyện: 10 người. 

- Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân: mỗi đơn vị cử 5 người.  

- Chi cục Hải quan Tân Thanh và Cốc Nam:  mỗi đơn vị cử 5 người.  

- Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tân Thanh, Đồn Biên phòng Na Hình: 

mỗi đơn vị cử 10 người.  

- Đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện: 100 người.  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: mỗi đơn vị cử 3 cán bộ, công chức 

tham gia.  

6. Chương trình Lễ ra quân 

- Ổn định tổ chức. 

- Chào cờ. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Lãnh đạo UBND huyện phát biểu Ra quân hưởng ứng thực hiện Tháng 

hành động phòng, chống ma túy năm 2020. 

- Phát biểu hưởng ứng của Đoàn thanh niên.  

- Thông báo chương trình hoạt động sau Lễ ra quân. 

- Kết thúc Lễ ra quân. 

7.  Hoạt động hưởng ứng sau Lễ ra quân 

- Lực lượng Đoàn viên thanh niên, Công an huyện phối hợp với Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức tuần hành tuyên truyền về 

phòng, chống ma túy năm 2020.  

- Lộ trình tuần hành tuyên truyền: Đội tuần hành đi từ sân trường THCS 

thị trấn Na Sầm - ngã tư chợ Na Sầm - ngã tư bệnh viện - ngã ba tiếp giáp đường 

Hoàng Văn Thụ - ngã tư cầu Na Sầm - UBND thị trấn Na Sầm, sau đó đoàn tiếp 

tục hành trình đến ngã ba Ma Mèo - Tân Mỹ - Cửa khâu Tân Thanh -  quay về thị 

trấn Na Sầm.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Huyện đoàn 

- Chủ trì tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 huyện tổ chức Lễ ra quân trong 

đoàn viên thanh niên hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “ 

Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6/2020 theo chủ đề “Phát huy tinh 

thần phòng chống dịch Covid – 19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”. 

- Phối hợp với các đơn vị triển khai các nội dung đảm bảo Kế hoạch đề ra.  
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- Triệu tập lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện tham gia 

đảm bảo các hoạt động theo nội dung Kế hoạch.  

- Chọn cử đoàn viên thanh niên phát biểu hưởng ứng Tháng hành động 

phòng, chống ma túy năm 2020.  

2. Công an huyện: Phối hợp với Huyện Đoàn chuẩn bị các nội dung tuyên 

truyền, cử cán bộ, chiến sỹ tham gia Lễ ra quân và tuần hành tuyên truyền phòng 

chống ma túy năm 2020.  

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện chuẩn bị các 

điều kiện về cơ sở vật chất như maket, tăng âm loa đài, xe tuyên truyền tuần hành 

sau Lễ ra quân… 

- Phối hợp tổ chức hoạt động tuần hành tuyên truyền sau chương trình ra 

quân.  

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chỉ đạo Trường THCS thị trấn Na 

Sầm phối hợp chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ các nội dung Lễ ra 

quân.  

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan thẩm định dự toán kinh phí để tổ chức Lễ ra quân 

hưởng ứng “Ngày quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, 

chống ma túy” 26/6/2020. 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tham mưu giấy mời trình lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân huyện, đảm bảo triển khai Kế hoạch đến các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện.  

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Triển khai Kế hoạch và chọn cử lực 

lượng tham gia đầy đủ, đúng thời gian theo Kế hoạch.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày quốc tế phòng, 

chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6/2020 với chủ đề 

“Phát huy tinh thần phòng chống dịch Covid – 19, hãy hành động vì cộng đồng 

không ma túy” trên địa bàn huyện. Yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc phối 

hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị 

thông tin về Ban Chỉ đạo 138 huyện (qua Huyện Đoàn Văn Lãng) để thống nhất 

thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 

- TT BCĐ 138 tỉnh (PV 01, PC04 - CAT);  
- TT Huyện ủy;                                             (B/c)  
 -TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ 138 huyện;  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ 

trang huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Tuấn Minh 
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