ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 24 /CTr-UBND

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ
Các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân
phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân
phòng, chống mua bán người - 30/7", UBND tỉnh ban hành Chương trình
tổng thể các hoạt động hưởng ứng như sau:
I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Ngày 29/7/2019: Tổng duyệt Chương trình, đón tiếp đại biểu, Hội
thảo Chuyên đề bàn giải pháp phòng chống mua bán người
1.1. Tổng duyệt chương trình Lễ Mít tinh tại Trung tâm Hội nghị tỉnh
và kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị phục vụ Lễ Mít tinh (trang trí Hội
trường, khánh tiết, sắp xếp sơ đồ vị trí ngồi, âm thanh, ánh sáng, màn hình
chiếu phóng sự tuyên truyền, biển ký cam kết, hoa bục phát biểu, hoa để bàn,
nước uống đại biểu lãnh đạo, nước uống ngoài hội trường…); chạy Chương
trình Văn nghệ chào mừng tại Lễ Mít tinh (thời lượng 30 phút); chạy Chương
trình của MC và một số nội dung khác cần duyệt nội dung. Khảo sát tuyến
đường tổ chức diễu hành (công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan, trang trí
dọc tuyến đường…).
* Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút.
* Thành phần tham gia:
- Ban Tổ chức cuộc Mít tinh của Trung ương, gồm các lực lượng của Bộ
Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Tổ
chức Mít tinh của Trung ương);
- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Công an
tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, người dẫn
chương trình (MC), lực lượng tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ.
1.2. Đón tiếp, hướng dẫn, bố trí ăn, nghỉ, đưa, đón đại biểu các Bộ, ngành
Trung ương và các tỉnh bạn, tại Nhà khách Tỉnh ủy (phố Cửa Nam, phường Chi Lăng,
thành phố Lạng Sơn) và Trung tâm Tổ chức sự kiện The Pride (đường Phú Lộc,
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) dự Hội thảo chuyên đề bàn giải pháp
phòng, chống mua bán người.
* Thời gian:
- Đón, bố trí nơi ăn nghỉ: Bắt đầu từ 08h00';
- Bố trí ăn trưa: Bắt đầu từ 11 giờ 30 phút;

- Hướng dẫn, đưa Đoàn dự Hội thảo: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.
* Thành phần tham gia:
+ Ban Tổ chức Mít tinh của Trung ương;
+ Lực lượng phục vụ của tỉnh (Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh)
1.3. Hội thảo Chuyên đề bàn giải pháp phòng chống mua bán người
* Thời gian và địa điểm: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, tại Trung tâm Tổ chức
sự kiện The Pride (đường Phú Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn).
* Thành phần dự:
- Đại biểu Trung ương, các tổ chức quốc tế; Đại biểu các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương (do Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mời)
- Đại biểu tỉnh Lạng Sơn:
+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Ngoại vụ; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,
Tòa án nhân dân tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện và thành phố;
+ Ban Tuyên giáo (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh); Phòng Tham mưu, Phòng
Công tác đảng và công tác chính trị, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Quản lý xuất
nhập cảnh (Công an tỉnh);
+ Đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội - Dân tộc các huyện, thành phố (do UBND các
huyện, thành phố mời giúp);
+ Đại diện các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và tỉnh Lạng
Sơn tới đưa tin về Hội thảo.
1.4. Ăn tối tại Trung tâm Tổ chức sự kiện The Pride.
* Thời gian: Bắt đầu từ 17 giờ 30 phút.
* Thành phần dự: Đại biểu dự Hội thảo và bộ phận phục vụ.
2. Ngày 30/7/2019: Lễ Mít tinh, Diễu hành hưởng ứng, Tiệc chiêu đãi của tỉnh
và Hoạt động truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng
2.1. Hướng dẫn và đưa các đại biểu các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh

bạn di chuyển từ các Khách sạn, Nhà khách đến tại Trung tâm Hội nghị tỉnh
(đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) dự Hội nghị Mít
tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua, bán người 30/7” năm 2019.
* Thành phần:
+ Ban Tổ chức Mít tinh của Trung ương;
+ Lực lượng phục vụ của tỉnh (Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh)
2.2. Lễ Mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua, bán người
30/7” năm 2019.
* Thời gian, địa điểm: Từ 08 giờ 30 phút, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
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* Thành phần:
- Đại biểu các Bộ, ngành trung ương và các tỉnh bạn (do Trung ương chủ trì mời);
- Đại biểu tỉnh Lạng Sơn:
+ Thường trực Tỉnh uỷ;
+ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; (Có Giấy mời riêng)
+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;
+ Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh
(theo Quyết định số 491/QĐ-UBND, ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh);
+ Đại diện lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban, đoàn thể của thành phố Lạng
Sơn (15 đại biểu, do UBND thành phố Lạng Sơn mời giúp);
+ Lực lượng các đơn vị tham gia Lễ mít tinh.
2.3. Diễu hành (do Công an tỉnh là Tổng Chỉ huy):
* Khối diễu hành bằng ô tô và mô tô:
- Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ 30 phút, các lực lượng, phương tiện được huy
động tham gia diễu hành bằng xe mô tô tập kết tại khu vực cổng Trung tâm Hội
nghị tỉnh (đường Quang Trung);
- Thành phần: Xe ô tô, mô tô dẫn đường của lực lượng Cảnh sát giao thông;
xe tuyên truyền lưu động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 100 xe mô tô = 200
người, trong đó: Công an 40 xe - 80 người; Bộ đội Biên phòng 10 xe - 20 người;
Hội Liên hiệp Phụ nữ 20 xe - 40 người; Đoàn Thanh niên 30 xe - 60 người, (lực
lượng tham gia diễu hành bằng xe máy sử dụng xe mô tô tham gia diễu hành (02
người/01 xe mô tô, yêu cầu xe có lắp gương chiếu hậu, sử dụng mũ bảo hiểm đúng
quy cách);
=> Lộ trình: Khối Diễu hành bằng mô tô: Xuất phát từ Trung tâm Hội nghị
tỉnh - rẽ trái ra đường Quang Trung - rẽ phải ở ngã tư đèn xanh, đèn đỏ hướng lên
Cầu Đông Kinh - đường Lý Thái Tổ - đường Bà Triệu - Ngã 3 Na Làng - rẽ trái
vào đường Trần Đăng Ninh - qua cầu Kỳ Lừa - đường Hùng Vương - rẽ phải vào
đường Dã Tượng - kết thúc tại trước cổng Trung tâm Hội nghị tỉnh.
* Khối diễu hành đi bộ:
- Thời gian: Sau khi kết thúc Lễ mít tinh trong Hội trường.
- Thành phần: Số đại biểu còn lại tham dự Lễ mít tinh.
=> Lộ trình: Xuất phát từ Trung tâm Hội nghị tỉnh - rẽ trái ra đường
Quang Trung - rẽ phải ở ngã tư đèn xanh, đèn đỏ hướng lên Cầu Đông Kinh trước mặt bùng binh rẽ phải vào đường Hùng Vương - rẽ phải tại đường giao cắt
gần Sở Giao thông vận tải - rẽ trái kết thúc cuộc Diễu hành tại trước cổng Trung
tâm Hội nghị tỉnh.
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2.4. Tiệc chiêu đãi của tỉnh Lạng Sơn
- Thời gian, địa điểm: Sau khi kết thúc hoạt động diễu hành, tại Nhà khách
Tỉnh ủy Lạng Sơn.
- Thành phần: Đại biểu chính thức tham dự Lễ Mít tinh (không bao gồm lực
lượng huy động), phục vụ, phóng viên báo, đài, nạn nhân bị mua bán trở về.
2.5. Hoạt động truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng
* Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 phút, tại Trung tâm Văn hóa huyện Cao
Lộc (Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc).
* Thành phần:
- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; lãnh
đạo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (do Trung ương chủ trì mời);
- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn: Văn phòng UBND
tỉnh; Công an tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở
Giáo dục và Đào tạo; Sở Ngoại vụ; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bộ Chỉ
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các phòng, ban,
đoàn thể, các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Cao Lộc (do UBND huyện Cao
Lộc mời);
- Đại diện lãnh đạo UBND, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn (do UBND
huyện Cao Lộc mời giúp).
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh
Cử lực lượng tham gia phục vụ theo phân công tại Chương trình này; phân
công người phụ trách đôn đốc lực lượng thuộc đơn vị thực hiện bảo đảm thời gian,
tiến độ đề ra.
Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ban Tổ chức Mít tinh của
Trung ương kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị, đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ
tổ chức Hội thảo tại Trung tâm tổ chức sự kiện The Pride.
Cử lãnh đạo, cán bộ thực hiện Nghi lễ Chào cờ và Tổng chỉ huy hoạt động
diễu hành của cả 2 khối sau Lễ Mít tinh.
Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố Lạng Sơn, Công an huyện
Cao Lộc bố trí lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các
địa điểm diễn ra các hoạt động theo Chương trình này.
2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Cử lực lượng tham gia phục vụ theo phân công tại Chương trình này; phân
công người phụ trách công tác đôn đốc lực lượng thuộc đơn vị thực hiện bảo đảm
thời gian, tiến độ đề ra.
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Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Cao Lộc và Ban Tổ chức
Mít tinh của Trung ương kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị, đảm bảo tốt các điều
kiện phục vụ tổ chức hoạt động Truyền thông cộng đồng tại huyện Cao Lộc;
Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố liên hệ, đưa đón nạn
nhân bị mua bán trở về tham dự Lễ Mít tinh.
3. Văn phòng UBND tỉnh
Phối hợp với Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tham mưu với lãnh
đạo UBND tỉnh tổ chức Tổng duyệt Lễ mít tinh (theo điểm 1.1, khoản 1, Mục I,
Chương trình).
Cử lực lượng tham gia phục vụ theo phân công tại Chương trình này; phân
công người phụ trách công tác đôn đốc lực lượng thuộc đơn vị thực hiện bảo đảm
thời gian, tiến độ đề ra.
4. Các sở, ban, ngành khác của tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND
thành phố Lạng Sơn chủ động tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được
giao, bảo đảm yêu cầu, tiến độ theo Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 16/7/2019
của UBND tỉnh về phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân
phòng, chống mua bán người - 30/7".
Trong quá trình tổ chức triển khai, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề
nghị liên hệ và trao đổi với ông Nguyễn Đình Khải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình
sự (Công an tỉnh), số điện thoại 0913.376.649 hoặc bà Lê Ngọc Thùy, Trưởng Ban
Tuyên giáo (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh), số điện thoại 0912131686 hoặc ông Bùi
Minh Bắc, Phó Trưởng Phòng Nội chính (Văn phòng UBND tỉnh), số điện thoại
0912.245.098 để kịp thời báo cáo Ban Tổ chức xem xét, giải quyết.
(Chương trình này thay cho Giấy mời, đề nghị các đại biểu tham dự)
* Lưu ý:
- Về trang phục: Các đại biểu thuộc lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tham
dự các hoạt động phòng chống mua bán người sử dụng quân phục xuân hè. Các đại biểu
không thuộc lực lượng vũ trang tham dự Lễ Mít tinh sử dụng trang phục áo, mũ do Ban
Tổ chức cấp, phát.
- Về bố trí ăn, nghỉ: Ban Tổ chức bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu các huyện của tỉnh
Lạng Sơn; đại biểu thành phố Lạng Sơn bố trí ăn trưa, tối./.
Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Hội LHPN Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự tại điểm 1.1, 1.2, 1.3 Khoản 1 Mục I;
điểm 2.2, 2.5 Khoản 2 Mục I Chương trình này;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng: NC, TH,
HCQT, TT TH-CB;
- Lưu: VT, NC (BMB).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Hùng Trường
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