
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

BAN CHỈ ĐẠO 138 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 358/KH-BCĐ     TP. Lạng Sơn, ngày 25 tháng 11 năm 2022 

               

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ mít tinh và diễu hành  

hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 

“Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn sàng” 
 

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-BCĐ ngày 08/11/2022 của Ban Chỉ đạo 

138 tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống  

HIV/AIDS năm 2022; Kế hoạch số 349/KH-BCĐ  ngày 14/11/2022 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh tổ quốc thành phố Lạng Sơn (BCĐ 138) về triển khai Tháng hành 

động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 (Từ ngày 10/11/2022 đến 

ngày 10/12/2022). 

 BCĐ 138 thành phố xây dựng Kế hoạch Tổ chức Lễ mít tinh và diễu 

hành quần chúng hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Huy động sự tham gia của các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, 

người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng cùng tham gia phòng, chống 

HIV/AIDS để tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030. 

2. Tăng cường các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát 

hiện và điều trị sớm HIV/AIDS, bảo đảm việc tham gia bảo hiểm y tế của người 

nhiễm HIV, cung cấp các dịch vụ toàn diện về phòng, chống HIV/AIDS cho 

người dân, đặc biệt cho những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ 

cao, người dân. 

3. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi 

HIV/AIDS; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS 

và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội; tăng cường sự 

tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.  

4. Tiếp tục mở rộng độ bao phủ các dịch vụ và nâng cao chất lượng của 

các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế và điều trị HIV/AIDS; 

điều trị các bệnh đồng nhiễm như: viêm gan vi rút, lao, các bệnh lây truyền qua 

đường tình dục đến mọi người dân, điều trị HIV/AIDS đến mọi người dân.  

II. CHỦ ĐỀ   

      “Chấm dứt dịch AIDS – Thanh niên sẵn sàng” 

III. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 08 giờ 00, ngày 01/12/2022 (Thứ năm). 
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2. Địa điểm: Tại hội trường Thành ủy - UBND thành phố, số 02, đường 

Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Đại biểu mời: 

 1.1. Đại biểu cấp tỉnh (Giấy mời riêng) 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn. 

1.2. Đại biểu thành phố: 

 - Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND thành phố; Lãnh đạo 

UBND thành phố; (Giấy mời riêng) 

 - UBMTTQ Việt Nam thành phố; Đại diện các đơn vị thành viên Ban chỉ 

đạo 138 thành phố; các Ban HĐND, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố 

Lạng Sơn  

 - Đại diện lãnh đạo UBND các phường xã, Đoàn viên thanh niên và nhân 

dân trên địa bàn thành phố. 

 1.3. Phóng viên báo chí, đài phát thanh truyền hình tỉnh. 

 2. Lực lượng tham dự Lễ mít tinh và diễu hành: 

2.1. Lực lượng tham gia mít tinh: 200 người 

- Thành đoàn huy động 70 người; 

 - Đại diện các phòng ban cơ quan đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thành phố 

20 người; 

 - UBND các phường, xã 80 người (mỗi phường xã huy động 10 người); 

 - Trung tâm y tế hành phố: 30 người. 

 2.2. Lực lượng tham gia diễu hành: 80 người. 

- Xe dẫn đường: Do Công an thành phố chỉ đạo (01 mô tô dẫn đoàn, 01 xe 

mô tô theo sau đoàn). 

- Xe ô tô treo panô và phát thanh: 02 xe ô tô gắn panô (01 xe của Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao thành phố, 01 xe của Trung tâm Y tế thành phố)  

- 40 xe máy (mỗi xe máy 02 người) mang theo cờ chuối, biểu ngữ chiếc: 

Do Thành đoàn huy động và điều hành theo lộ trình do Thành đoàn bố trí. 

+ Thành đoàn: 35 xe ( 70 người) 

+ Trung tâm y tế thành phố: 05 xe (10 người) 

(Trang phục lực lượng tham gia diễu hành đồng loạt mặc áo Đoàn 

TNCSHCM, quần tối màu)  
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(Lộ trình diễu hành: Từ sân UBND Thành phố   đường Bà triệu (đến 

ngã 3 Na làng)  quay sang đường Trần Đăng Ninh Qua cầu Kỳ Cùng 

đường Hùng Vương qua ngã ba viettel  lên cầu 17/10  thẳng đường Bà 

Triệu  về sân UBND thành phố)  

2.3.  Thời gian các lực lượng tham dự Lễ mít tinh & diễu hành  

7 giờ 45 phút ngày 01/12/2022 có mặt tại sân UBND thành phố Lạng Sơn, 

số 2 đường Lê Lợi Phường Vĩnh Trại. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH LỄ MÍT TINH 

1. Văn nghệ chào mừng: Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố thực 

hiện (Bao gồm cả âm thanh, dẫn chương trình và các tiết mục văn nghệ). 

2. Chương trình Lễ mít tinh: Dẫn chương trình (do Văn phòng HĐND-

UBND Thành phố thực hiện). 

 - Chào cờ. 

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

          - Phát biểu phát động tại Lễ mít tinh và diễu hành Tháng Hành động Quốc 

gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 thành phố Lạng Sơn của Ban chỉ đạo 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc thành phố. 

 - Phát biểu hưởng ứng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố. 

 - Phát biểu hưởng ứng của đại diện người có H. 

 - Kết thúc Lễ mít tinh. 

V. HOẠT ĐỘNG DIỄU HÀNH 

Do Thành đoàn Lạng Sơn điều hành theo thành phần và lộ trình như trên. 

 VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 - Từ nguồn kinh phí của tỉnh cấp cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

năm 2022. 

 - Các nguồn kinh phí khác (nếu có). 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND-UBND Thành phố 

- Làm công tác tổ chức; 

- Tham mưu cho BCĐ 138 thành phố ban hành giấy mời tham dự Lễ mít tinh 

các đại biểu tỉnh và thành phố. 

2.Trung tâm Y tế Thành phố 

 - Chuẩn bị dự thảo bài phát biểu khai mạc. 

 - Liên hệ với người có H phát biểu tại Lễ Mít tinh. 
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 - Phối hợp với Trung tâm Văn hoá - Thể thao thành phố căng treo băng 

roll trên các trục đường phố của thành phố Lạng Sơn. 

 - Chuẩn bị 50 biểu ngữ, băng roll, cờ chuối cho mít tinh và diễu hành.  

 - Chuẩn bị Pano tuyên truyền bằng xe ôtô trước và trong khi diễn ra Lễ 

mít tinh và diễu hành quần chúng. 

- Bố trí 02 xe ô tô mang theo khẩu hiệu tham dự diễu hành. 

- Cử  30 cán bộ y tế tham dự lễ mít tinh và 10 cán bộ y tế tham gia diễu 

hành. 

 - Kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động tại Lễ Mít tinh tháng hành động từ 

nguồn kinh phí cấp cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2022. 

 - Tham gia đón tiếp đại biểu.  

 3. Thành đoàn  

 - Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và các phòng, ban liên quan 

xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng 

Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022; 

 - Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia tham gia Mít tinh 

và diễu hành quần chúng; 

 - Chuẩn bị bài phát biểu hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS; 

 - Xây dựng lộ trình và điều hành đoàn diễu hành hưởng ứng tháng hành 

động quốc gia phòng, chống AIDS; 

 - Chỉ đạo lực lượng tham gia diễu hành chấp hành tốt Luật An toàn 

giao thông, đảm bảo tốc độ, cư ly khi tham gia diễu hành...; 

 - Tham gia đón tiếp đại biểu.  

4. Trung tâm Văn hoá - Thể thao thành phố 

- Chuẩn bị ma két màn hình let, âm thanh (Ma két kèm theo kế hoạch);  

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ trước khi diễn ra buổi Lễ mít tinh; 

- Bố trí 01 xe ô tô tham gia đoàn diễu hành trong ngày Mít tinh (Liên hệ 

với Trung tâm Y tế thành phố để chuẩn bị Pano gắn trên xe). 

5. Công An thành phố 

- Chỉ đạo chuẩn bị xe dẫn đường cho đoàn diễu hành an toàn theo lộ trình;  

- Đảm bảo an toàn giao thông cho ôtô, mô tô và các lực lượng tham gia mít 

tinh và diễu hành.  

6. UBND các phường, xã: Huy động lực lượng tham gia tham gia Mít 

tinh theo kế hoạch. 
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7. Các đơn vị thành viên BCĐ 138 Thành phố: Phối hợp Trung tâm Y tế 

thành phố tổ chức Lễ Mít tinh theo Kế hoạch. 

8. Đề nghị Đài phát thanh và truyền hình tỉnh: Cử phóng viên tham dự và 

đưa tin. 

Lưu ý: Các đơn vị có thành viên tham gia Lễ mít tinh và đoàn diễu hành 

thông tin lại số lượng tham gia cho Đ/c: Nguyễn Thị Nghị - cán bộ phụ trách của 

Trung tâm Y tế thành phố (SĐT: 0836.951.974) trước ngày 30/11/2022. 

 Ban Chỉ đạo 138 yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                                                                                
- Sở Y tế (báo cáo); 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- TT Thành uỷ; 

- TT HĐNDTP; 

- CT, PCT UBND TP;                                                                                                    

- Các ban, ngành thành viên BCĐ 138 TP; 

- UBND các phường, xã; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.  

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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CHƯƠNG TRÌNH  

 Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành 

động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 

“Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn sàng” 

 

 

 
 

 
Thời gian Nội dung hoạt động Người thực hiện 

7:30 - 8: 00 Đón tiếp đại biểu ổn định tổ chức Ban tổ chức 

8:00 - 8: 30 Văn nghệ chào mừng 
Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao 

8: 30 - 8 : 35 Chào cờ Toàn thể Lễ mít tinh 

8:35 - 8:45 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, 

chương trình buổi Lễ mít tinh & diễu 

hành 

Ban tổ chức 

8: 45 - 9:00 
Phát biểu Lễ mít tinh Tháng HĐQG TP 

Lạng Sơn 2022 

Ban chỉ đạo 138 TP 

Lạng Sơn  

9:00 - 9:10 
Phát biểu hưởng ứng Tháng HĐQG của 

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Thành đoàn Lạng 

Sơn 

9:10 - 9:25 
Phát biểu hưởng ứng Tháng HĐQG của 

đại diện người có H  

Người có H trên địa 

bàn Lạng Sơn  

9: 35 - 11:00 Diễu hành. 

Thành đoàn Lạng 

Sơn và các lực 

lượng tham gia theo 

kế hoạch 
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Ma két chương trình 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

BAN CHỈ ĐẠO 138 THÀNH PHỐ 

 

 

 

LỄ MÍT TINH  

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, 

CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2022 

“CHẤM DỨT DỊCH AIDS – THANH NIÊN SẴN SÀNG” 

 

 

 

TP, Lạng Sơn, ngày 01 tháng 12 năm 2022 
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