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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1092/KH-UBND

Lai Châu, ngày 02 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng,
chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy
Thực hiện Công văn số 625/TTg-KGVX ngày 27/5/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6),
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy
(ngày 26 tháng 6); UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6); Ngày Quốc
tế phòng, chống ma túy 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” bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm huy động
sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng,
chống ma túy.
2. Làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ
các biện pháp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa; tăng cường đấu tranh, trấn áp tội
phạm và tệ nạn ma túy, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; đặc biệt
là các vụ mua bán, vận chuyển ma túy có số lượng lớn từ các tuyến biên giới
vào địa bàn tỉnh và trung chuyển đi các tỉnh khác. Nâng cao chất lượng và hiệu
quả công tác cai nghiện; quản lý, giáo dục số người sau cai nghiện tại cộng
đồng, qua đó làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.
3. Việc triển khai thực hiện phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cơ
sở; quan tâm chú trọng các địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, đảm
bảo có sự phối hợp, tích cực tham gia của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn
thể và quần chúng nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao, đảm bảo thiết thực, tiết
kiệm, hiệu quả.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, tăng dung lượng và thời
lượng đăng tin, bài, phát sóng tuyên truyền, chuyển tải thông điệp phòng, chống
ma túy bằng các hình thức sinh động (chú trọng truyền thông qua mạng xã hội),
phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể; trong đó, tập trung vào các nội dung:

a) Đa dạng hóa nội dung tuyên truyền:
- Phổ biến Luật Phòng, chống ma túy và các quy định pháp luật hiện hành
về công tác phòng, chống ma túy, chủ trương, chính sách của tỉnh hiện đang
triển khai, thực hiện trong công tác phòng, chống ma túy;
- Lịch sử, ý nghĩa "Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy"
(26/6) và Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020;
- Tác hại của ma túy nhất là các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc
lắc, cỏ Mỹ...), cần sa, "bóng cười", "tem giấy", "bùa lưỡi", cách nhận biết các
loại cây có chứa chất ma túy (cần sa, cây Khat...)...;
- Các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma
túy, cổ vũ động viên gương người nghiện ma túy thành công, tập trung vào các
mô hình hỗ trợ người nghiện có hiệu quả tại cộng đồng;
b) Đổi mới về phương thức, biện pháp tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng, trên các báo in, báo điện tử, chú trọng truyền thông qua
mạng xã hội; tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các cuộc
thi, giao lưu, sinh hoạt câu lạc bộ, chú trọng tiếp cận tuyên truyền của hội viên
các hội, đoàn thể, cộng tác viên...
c) Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phong trào phòng,
chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư. Tiếp tục phát động phong
trào quần chúng nhân dân ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm... tích cực tham
gia đấu tranh, phát hiện tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa bàn.
2. Triển khai thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công
an, trong đó coi trọng công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, đối tượng liên
quan đến hoạt động tội phạm ma túy, người nghiện ma túy... nhằm phát hiện,
đấu tranh, triệt xóa kịp thời các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, các đường
dây ổ nhóm, đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy. Tập trung bóc gỡ các
đường dây tội phạm ma túy trên các tuyến vào địa bàn tỉnh Lai Châu hoặc trung
chuyển qua tỉnh.
3. Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật
tự (ANTT), tăng cường kiểm tra, quản lý các loại hình kinh doanh lưu, cơ sở
kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về an ninh trật tự, ngăn chặn không
để tội phạm ma túy lợi dụng tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
Đồng thời, thông qua việc kiểm tra, kiến nghị đề xuất với cơ quan quản lý nhà
nước, cơ quan chủ quản có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời
chấn chỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm pháp luật về
phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội.
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4. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành nội chính tăng cường công tác điều
tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm ma túy. Đẩy mạnh công tác xét xử
điểm ở địa bàn dân cư nhằm tuyên truyền, răn đe tội phạm.
5. Đẩy mạnh công tác cai nghiện, tập trung lập hồ sơ đưa người nghiện
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tuyên truyền, tư vấn và điều trị thay thế các dạng
thuốc phiện bằng Methadone.
6. Tăng cường công tác theo dõi, quản lý người nghiện và người sử dụng
ma túy hiện có mặt tại nơi cư trú cũng như các trường hợp đang cai nghiện tại
cộng đồng dưới mọi hình thức (cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng,
điều trị Methadone...) nếu phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy thì lập hồ sơ
đưa vào quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số
111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày
29/6/2016, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo quy định.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Công an tỉnh
- Giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh triển khai
thực hiện hiệu quả các nội dung Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa
phương triển khai thực hiện Kế hoạch; tham mưu biểu dương, khen thưởng các
cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy; đồng
thời tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định.
- Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy. Chỉ đạo các lực
lượng tập trung điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển
ma túy, các điểm, tụ điểm về ma túy tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và
xử lý nghiêm các hành vi tội phạm về ma túy, những trường hợp lái xe dương
tính với các chất ma túy trong quá trình tham gia giao thông. Kịp thời hướng
dẫn, cung cấp, định hướng thông tin cho các sở, ban, ngành, địa phương, cơ
quan báo chí, truyền thông để tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống
ma túy hiệu quả, thiết thực.
- Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn
đề nổi, những địa bàn có dấu hiệu phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy; các
phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy.
- Siết chặt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý các loại hình kinh
doanh lưu trú, tập trung vào những cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều
kiện về an ninh trật tự, ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng tổ chức,
chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
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- Phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng chuyên trách phòng, chống tội
phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng, Công an các tỉnh, thành phố... để thu
thập tài liệu, xây dựng phương án tập trung đấu tranh với các đường dây, ổ
nhóm sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh.
- Phối hợp chặt chẽ Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp
trong đảm bảo chấp hành pháp luật, tiến độ, chất lượng công tác điều tra, truy tố,
xét xử, tăng cường xét xử điểm các vụ án về ma túy.
2. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở phối hợp với các
cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp
luật về phòng, chống ma túy; hậu quả và tác hại của của việc sử dụng, sản xuất,
mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy
tổng hợp, chất hướng thần mới; xây dựng và truyền tải thông điệp phòng, chống
ma túy trên các báo, tạp chí, trang thông tin; chú trọng truyền thông qua mạng
xã hội, thông qua tin nhắn đến các thuê bao di động với các khẩu hiệu tuyên
truyền: Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng không ma túy; Ma túy đá, phá cuộc đời;
Tương lai và ma túy không cùng tồn tại; Đừng để ma túy lãng phí tuổi xuân;
Sống tuổi trẻ, nghĩ tương lai, nói không với ma túy; Vì sức khỏe của mọi người,
hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy...
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức tuyên truyền nội dung phòng, chống ma
túy lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sáng tác tác phẩm
về phòng, chống ma túy; treo khẩu hiệu, băng rôn, panô, biểu diễn văn nghệ xung
kích tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các địa bàn công cộng, khu dân cư;
phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo lồng, ghép nội dung tuyên truyền
phòng, chống ma túy vào các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học
sinh, sinh viên trong nhà trường; trọng tâm tuyên truyền, phổ biến về hậu quả,
tác hại của ma túy và các chất gây nghiện, chất hướng thần núp bóng các vỏ bọc,
hình thức như: Tem giấy, bùa lưỡi, cỏ Mỹ, bóng cười... cho học sinh, sinh viên,
phụ huynh học sinh; phát động học sinh, sinh viên “Chung tay nói không với ma
túy, vì chính bạn và cộng đồng”.
5. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lai Châu và các cơ quan
thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh
Đa dạng hóa các hình thức truyền thông; tăng thời lượng, tần suất phát
sóng tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy với nhiều thể loại: Phim,
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phóng sự điều tra vụ án, phóng sự về tác hại của ma túy và chất hướng thần
trong giới trẻ hiện nay; đưa tin, bài tuyên truyền về những tấm gương điển hình
trong công tác phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma túy, mô hình phòng, chống
ma túy có hiệu quả tại cơ sở; tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người nghiện sau
cai nghiện ma túy tại cộng đồng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp...
6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng Tháng hành
động phòng, chống ma túy; tổ chức các buổi chuyên đề, tọa đàm về phòng, chống
tái nghiện, tạo việc làm sau cai.... tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy, chủ động nắm chắc tình
hình phòng ngừa các hành vi gây rối, bảo vệ an toàn, an ninh, trật tự tại Trung tâm
cai nghiện bắt buộc; làm tốt công tác quản lý, giáo dục cán bộ, nhân viên, học
viên, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của học viên, phát hiện kịp thời
những mâu thuẫn để giải quyết dứt điểm, kịp thời.
- Đôn đốc, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các
huyện, thành phố chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo cùng cấp chỉ đạo đẩy
mạnh công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; phối hợp chặt chẽ lực lượng
Công an trong công tác lập, duyệt hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện
bắt buộc.
7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng Công an tập trung đấu tranh
triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; tuyên
truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới không tham gia vận chuyển, mua
bán, sử dụng ma túy, không trồng cây có chứa chất ma túy.
8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các ngành, đoàn thể và chính quyền
các cấp thường xuyên tuyên truyền, tổ chức kiểm tra, rà soát, triệt xoá cây có
chứa chất ma túy trên đất nông nghiệp nhằm ngăn chặn và giảm thấp nhất tình
trạng trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.
9. Sở Công Thương
Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ
các hoạt động sản xuất, kinh doanh có liên quan đến tiền chất ma tuý, phát hiện
và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, sử dụng các loại tiền chất không đúng
qui định, ngăn chặn kịp thời các hành vi sử dụng tiền chất vào sản xuất trái phép
chất ma tuý.
10. Sở Y tế
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- Tiếp tục thực hiện điều trị Methadone cho người nghiện tham gia điều trị
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Phối hợp chặt
chẽ lực lượng Công an các cấp nắm chắc di biến động của bệnh nhân tham gia
điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone (việc
tuân thủ điều trị của các bệnh nhân).
- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, phối hợp với các đơn vị chức
năng tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh tân dược, quản lý sử
dụng cấp phát các loại thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần, các loại
tiền chất dùng trong y học tại các bệnh viện, cơ sở y tế, các nhà thuốc... nhằm
phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm.
11. Sở Tài chính
Tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung
tại Kế hoạch này.
12. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu
Phát động phong trào “Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng không ma túy”;
chỉ đạo các huyện, thành đoàn phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể cơ sở tổ
chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy gắn với hoạt động tiếp
sức mùa thi, giao lưu văn hóa, văn nghệ cho thanh, thiếu niên ở khu dân cư,
trường học. Lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy với các hoạt động thiết
thực của đoàn viên, thanh niên; đề cao lối sống lành mạnh không sử dụng ma
túy và tạo điều kiện cho thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia phòng, chống
ma túy tại các địa bàn dân cư.
13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, phối hợp các tổ chức thành
viên, các cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở (phường, xã, thị trấn) phát động
mạnh mẽ phong trào “Toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma
túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”.
Hướng dẫn MTTQ các xã, phường, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền
các cấp, phối hợp với các ban, ngành chức năng tuyên truyền, vận động các tầng
lớp Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy.
14. Đề nghị Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Chỉ đạo các chi hội cơ sở thực hiện chuyên đề “Phòng, chống ma túy từ
gia đình”, tăng cường các hoạt động, công tác hỗ trợ người nghiện ma túy sau
cai nghiện tại cộng đồng với các hình thức như: Thăm, tặng quà người nghiện và
gia đình người nghiện ma túy có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vay vốn phát triển
kinh tế gia đình; giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện ma túy...; tư vấn
vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tạo việc làm cho người sau
cai, hỗ trợ người sau cai vay vốn sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống.
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- Phối hợp lực lượng Công an, các ban, ngành cùng cấp thường xuyên rà
soát, lên danh sách những người có nguy cơ mắc nghiện, người nghiện ở địa bàn
để tuyên truyền không sử dụng ma túy hoặc vận động đi cai tự nguyện chữa trị
kịp thời. Phân công cho hội viên đảm nhận quản lý, giúp đỡ trực tiếp người
nghiện sau cai nghiện là con hội viên, người nghiện ở cộng đồng.
15. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh
Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt
động tuyên truyền hưởng ứng "Tháng hành động, ngày toàn dân phòng, chống
ma túy" thông qua các hoạt động như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các
hoạt động mít tinh, ra quân xuống đường tuyên truyền về phòng, chống ma túy
nhân “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, "Ngày Quốc tế phòng, chống
ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26 tháng 6". Tổ chức các buổi
tọa đàm, nói chuyện tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy cho công nhân
viên, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp.
16. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh
Tăng cường công tác truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy; xem
xét, ban hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người
nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong tháng cao điểm. Tổ chức đưa các vụ
án phạm tội về ma túy ra xét xử điểm tại phường, xã, thị trấn trọng điểm, có
nhiều phức tạp về tệ nạn ma túy, đồng thời thông báo lịch xét xử lưu động các
vụ án ma túy cho các cơ quan báo, đài để đưa tin tuyên truyền, răn đe phòng
ngừa tội phạm ở cơ sở.
17. Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trên cơ sở các nội dung tại Kế
hoạch triển khai tháng hành động đã được UBND tỉnh ban hành, chỉ đạo các đơn
vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy lồng ghép các hoạt
động chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Quá trình tổ chức thực hiện cần phối hợp
chặt chẽ các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện có hiệu quả các nội dung
của Kế hoạch.
18. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma
túy, chỉ đạo các ngành chức năng, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn triển
khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; lập hồ sơ đưa đi cai
nghiện tập trung, tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; giúp đỡ người sau
cai nghiện để phòng ngừa tái nghiện có hiệu quả; vận động các tổ chức xã hội, các
cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ tạo việc
làm, hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh cho người nghiện tại địa bàn.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này,
các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán
triệt và triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng
6/2020) có hiệu quả, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.
2. Thời gian thực hiện Kế hoạch: Từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày
30/6/2020.
3. Chế độ báo cáo: Kết thúc Tháng hành động phòng, chống ma túy, các
cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện và gửi UBND tỉnh (qua
Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh) trước ngày
05/7/2020 để tổng hợp; Công an tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh
trước ngày 10/7/2020 để báo cáo Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- VP Chính phủ;
- V01, C04 - BCA;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, Th4.

Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Ngày ký: 02-06-2020 09:46:41 +07:00

Tống Thanh Hải
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