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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1869/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 25 tháng 5  năm 2018 

V/v triển khai Tháng hành động 
phòng, chống ma túy năm 2018 

 
                 

Kính gửi:  Công an tỉnh Lạng Sơn 
 

  
 Thực hiện Công văn số 644/TTg-KGVX ngày 23/5/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; đồng chí 
Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

     1. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 
tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai Tháng hành động phòng, chống 
ma túy năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo đúng yêu cầu của Thủ tướng 
Chính phủ tại Công văn trên; dự thảo Kế hoạch gửi UBND tỉnh chậm nhất vào 
ngày 30/5/2018.  

 2. Kết thúc Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018, Cơ quan 
thường trực lĩnh vực phòng, chống ma túy của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (Công an 
tỉnh) có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Công 
an, UBND tỉnh trước ngày 15/7/2018. 

 (Công văn số 644/TTg-KGVX ngày 23/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
được sao gửi kèm theo Công văn này). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện./.                    

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: YT, LĐTBXH, VHTTDL, TTTT; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo LS; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
các phòng: KGVX, TH, NC, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX, (PT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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