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Thực hiện chương trình công tác phòng, chống ma túy năm 2014,
ngày 26/6, huyện Kim Sơn và huyện Yên Khánh tổ chức mít tinh và
diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy,
ngày Quốc tế phòng chống ma túy 26/6.

Các lực lượng tham gia lễ ra quân tại Kim Sơn.
• Tham gia lễ mít tinh tại huyện Kim Sơn có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực
lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, đại diện các doanh nghiệp và nhân
dân địa phương. Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Kim Sơn đã kêu gọi
các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các ngành,
đoàn thể, và mỗi người dân cùng chung sức, đồng lòng tuyên
truyền vận động đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy; chủ động
phòng ngừa, ngăn chặn và tố giác người sử dụng, tàng trữ và buôn bán trái
phép chất ma túy, kiên quyết “hãy nói không với ma túy”…góp phần
nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, làm ổn định tình
hình an ninh trật tự trên địa bàn và tiến tới một xã hội không có ma túy.
Sau lễ phát động, các lực lượng tham gia buổi lễ đã tổ chức diễu
hành trên các trục đường chính của huyện hưởng ứng Tháng hành động
phòng, chống ma túy.
• Tham gia lễ ra quân tại huyện Yên Khánh có đông đảo lực lượng
Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, các tổ chức, đoàn
thể của huyện, các xã trên địa bàn huyện Yên Khánh.
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Diễu hành tuyên truyền phòng chống ma túy tại Yên Khánh.
Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên
địa bàn huyện Yên Khánh đã đạt được nhiều kết quả quan
trọng, bước đầu đã ngăn chặn được các hoạt động công khai của
tội phạm về ma túy và tệ nạn xã hội, kiềm chế sự gia tăng số
người nghiện mới, tình hình mua bán, tàng trữ và sử dụng trái
phép chất ma túy giảm, tuy nhiên chưa mang tính bền vững.
Lễ ra quân đã góp phần thể hiện sự quyết tâm của các cấp ủy
Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả
“Tháng hành động phòng, chống ma túy”; đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về
hậu quả, tác hại của việc sử dụng trái phép các loại ma túy,
huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân cùng
chung tay tích cực phòng, chống ma túy, góp phần kiềm chế sự
gia tăng của tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.
Sau lễ ra quân, các lực lượng đã tổ chức diễu hành tại các
tuyến đường trục chính trên địa bàn huyện; đồng thời Ban chỉ
đạo phòng chống tội phạm các xã, thị trấn cũng đồng loạt ra
quân tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm ma túy tại
địa phương mình.
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