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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc1p-Trdo-Hnh phüc
Tây Ninh, ngày4 tháng 10 nám 2018

KE HOACH
Phôi hop to chile Hi nghj tuyên truyn v cong tác biên giói quc gia
nãm 2018 throrc t chile tii Tây Ninh ngày 23/10/2018
Thirc hin Cong van s 408/UBBG-TT, ngày 04/1 0/2018 cüa Uy ban Biên
gii quôc gia - B Ngoi giao dê nghj phôi hcp triên khai Ké hoach to chüc Hi
nghj tuyên truyên ye cong tác biên giài lath thô, biên dão cho can b chü chôt
câa 03 tinh Tây Ninh, BInh Phirâc, Long An vào ngày 23/10/20 18 tai tinh Tây
Ninh. D cong tác to chrc hi nghj duçic chu dáo, Uy ban nhãn dan tinh xay
drng ké hoach nhu sau:
I. M,ic dIch yêu cu
- Tang ci.thng nhn thi.lc cüa can b, dáng viên v vn d kinh t, chInh trj,
xA hi có lien quan den biên, dáo Vit Narn; gop phân bOi dãp tinh than, thüc
trách nhim trong vic git gin chü quyên biên, dâo cüa To quôc.
- Kh.ng djnh nghia và tm quan tr9ng cüa vic quãn 1, dam bâo an ninh
biên giói; chü trirang xây dirng du?mg biên giâi hôa bInh, httu nghj, hçxp tác cüng
phát triên cüa Vit Nam.
- Du tranh có hiu qua v6i hoat dng chng phá cüa các th 1c ca hi,
thu djch a trong nuâc và nuôc ngoài am muu lçvi dung van dé biên gi1i, lãnh th
lam ton hai khOi dai doàn két dan tOe và môi quan h dôi ngoi truyn thong, t6t
dçp cüa Vit Nam v&i các nuac lang giéng.
II. Ni dung
- Tuyên truyên két qua dat dirçic và thách thirc, khó khAn tn tai trong viêc
giái quy& biên giói trên dat lien Vit Nam - Campuchia; tIrth hInh thijc hin cac
Hip djnh, Hip uc, thOa thun lien quan van dê biên giâi Vit Nam Campuchia;
- TInh hInh vã chü truong, chInh sách cua Dâng và Nhà nrnIc ta di vOi
vic giãi quyêt van dê Biên Dông.
IlL Thãnh phn, tho'i gian, dja dim
1. Thành phn:
- Thu?Llng trrc Tinh Uy;
- Thuing trirc HOi d6ng nhân dan tinh;
- Lãnh dao 1:Jy ban nhân dan tinh;
- Lãnh dao các co .quan tham muu giüp vic cho Tinh üy: Ban T chirc,
Ban Tuyén giáo, Ban NOi chInh, Ban Dan vn, Uy ban Kirn tra Tinh üy;
- Lãnh dao, cOng chic: Van phóng Tinh üy, Van phông Doàn DBQH, Van
phàng HDND, Van phông UBND tinh, Sâ Ngoai vii;

- LAnh dao các s& ban, ngành tinh: Y t, Giáo dic và Dào tao, Van hóa,
The thao và Du ljch, Lao dng - Thuang binh và Xâ hi, Thông tin và Truyên
thông, Ni vii, Tu pháp, Cong Thucrng, Kê hoach và Dâu tu, Tài chinh, Nông
nghip va Phát triên Nông thôn, Tài nguyen và Môi tnr&ng, Xây drng, Khoa h9c
và Cong ngh, Giao thông vn tái, Cong an, Quân sir, Bién phông, Dài Phát thanh
và Truyên hlnh, Tru?mg ChInh trj, Ciic Hãi quan, Ban Quân 1 Khu kinh té, Uy
ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh, Lien doàn Lao dng, Hi Lien hip Phii nü,
Hi Nông dan, Hi Cuu Chiên binh, Hi chü Thp do, Tinh doãn, Báo Tây Ninh.
- Thuing tric: Huyn üy, Thành üy; Hi &ng nhân dan các huyn, thành
phô, Chü tjch hoc Phó Chü tjch UBND các huyn, thãnh phô;
- Lãnh dao 15 Dn Biên phOng (Chàng Ric, Kà Turn, Tan Ha, Su6i Lam,
Tang Lê Chán, Xa Mat, Tan P/ia, Tan BInh, Lô Go, Vàm Tráng Trâu, Phzthc Tan,
Nm/i Diên, Long P/nthc, M5c Bài, Pluthc C/il);
- Lath dao và can b, cong chirc cüa 02 tinh Long An, BInh Phuic
(Khoáng 50 ngwâi).
2. ThM gian, dja dim:
- Thii gian: Bt du vào lüc 07 gix 30 phiit, ngày 23/10/2018 (thzBa).
- DIa dim: Tai Hi tru4ing Khách smn Sunrise (Tang 2).
III. T6 chirc thrc hin
1. S& Ngoi vi,i
- Chun bj bài phát biu khai mc cOa Lath d.o tinh tai Hi nghj;
- Lam cong tác t chirc Hi nghj;
- T chirc dua dOn, b trI ch an, nghi và huâng dn tham quan, du ljch
cho Doàn can b cüa Uy ban Biên giâi quôc gia - B Ngoti giao trong th&i gian
th chüc Hi nghj tai tinh;
- Lp dir trü kinh phi Lãnh do tinh tip cm chiêu dAi Doàn Uy ban Biên
giâi quc gia và dai biéu cüa 02 tinh Long An, Bmnh Phuâc tham dr Hi ngh
(khoâng 60 ngu'&i,), trInh UBND tinh quyêt djnh (Thông qua Sà Tài chIn/i thâm
din/i).
2. Van phông UBND tinh: Thâm dnh bài phát biu cüa Iãnh dao tinh.
3. S& Tài chInh: Thm djnh kinh phi trInh UBND tinh phê duyt.
4. Báo Thy Ninh, Dli phát thanh truyn hInh tinh: Tham dr vl dua tin.
D nghj các &in vi, sà, ban, ngành, huyn, thành ph trin khai thrc hin./.
(Ke' hoach nay thay cho Giôy mài)
No nhii>q,- Cãc doii vj dugc phãn công;
- CT, các PCT.UBND tinh;
- LDVP, PNC; Q1TV;
- Luu: VT.VPUBND tinh.••
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