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T!NH TAY NINH
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
Táy Ninh, ngày CZ tháng ji'D nám 2018

KE HOACII
Tham diii' hçp song phuong v hqp tác bão v tré em
qua 1ii biên giói, bão ye tu do quyên tré em ti tinh Svay Riêng,
Vuo'ng quôc Campuchia.
Uy ban nhân dan tinh nhân dugc Cong van s 17/18 ngày 18/9/20 18 cüa
Phó Chü tich Thtthng tr1rc Ban phông chông mua ban ngithi thuc tinh Svay
Rieng - Ngài En_S ovan Phearek mi tham dr h9p song phuang giüa to cong tác
tinh Svay Riêng và tinh Tây Ninh, Long An, thành phô Ho Chi Minh dê h9p bàn
ye vic tang cuô'ng hqp tác bào v tré em qua biên giái, bào v quyên tir do tré
em và dé ra phuong huâng, muc tiêu, phôi hçp trong cong dông dat kêt qua cao.
D tang cuông mi quan h di ngoi hp tác phát trin kinh t xà hi
giQa 2 tinh Svay Riêng và tinh Tây Ninh, UBND tinE xây dirng kê hoach to chüc
thành lap to cOng tác tinh tham du cuôc h9p tai tinh Svay Rieng - Vuo'ng quôc
Campuchia, cii the nhu sau:
I. Thành phn Doàn
- B/c Trtn Van Chin Phó Chü tjch UBND tinh, truO'ng doàn;
- B/c Triu Anh Hung — Tri.r&ng phông Phèng chng ma tüy và ti pham
- Bô chi huy Bô di Biên phông tinh.
- B/c L Hng Sinh — Phó Giám dc Cong an tinh.
- D/c Duang Van Phü Phó Giám dc S& Lao dng Thucng binh và Xã
hi.
- B/c Nguyn Thành Nliân — Phó Giám dc S& Ngoi vi1.
- B/c Pham Hng Due — Phó Ciic truâng Ciic Hái quan tinh.
- B/c HuSlnh Thj Hng Nhung — Phó Chánh Van phông U' ban nhân dan
tinh.
- B/c Tr.n Van Loan - Chi Ciic tru'ö'ng Chi ci.ic Van hóa phông chông t
nan Xã hi - S Lao dng Thu'Gng binh và Xã hi.
- Lãnh dao các UBND các huyn Ben Cu, Châu Thành, Tràng Bang.
- Phiên djch, ph1ic vçi, lái xc: 10 ngu'ô'i.
II. Oja diem, thôi gian
- Bja dim: tai Van phông tinh Svay Riéng, Vuang quc Campuchia.
- Dai biu tp trung tai Van phông UBND tinh vào lüc 6 gi?r 45 phütngày
03/10/2018 dé xuât phát di chung doàn (riêng huyn Trâng Bang, Ben Câu tp
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trung tii ci.'ra khu quc t Mc Bâi lüc 7 gi? 30 phitt sang ngày 03/10/20 18 dé
cüng di vái doan).
III. Phân cong thçrc hin
1. S& Lao dng Thuo'ng binh và Xã hi
- Chun bj bài phát biu, tài lieu, cong tác hu cn phiic vi7ichuyn cOng
tác.
- B trI xe 16 ch dua, don doàn côngtác.
2. S& Ngoi vçi
Thông báo thânh phn doàn Di biu c1ia tinh dé phIa tinh Svay Riêng
biêt chà dng don, tiêp vâ cir phi'n djch di cing Doàn.
3. BCH B di Biên phông tinh, Cong an tinh và Hãi quan tnh.
H tn xut, nhp cánh cho Doân cong tác qua iai cüa khâu trong ngày
03/10/2018.
i. Trang phic: - Nam mc Veston.
- Nü: trang phc cOng so.
(1(1 hoçzcli nay thay cho g14 môi)
Noi nhan4

KT. CHU TICH
PHO CHU T!CH

- Nhr tliành phân m&i;
- CT, các PCT UBND tinh;
- LDVP, P.NC, QTTV;
- Liru: VP.UBND tinh.
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