
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH BA RJA-VUNG TAU Dc Ip -  Tr do -  Htnh phüc 

S6:  4O  /KH-UBND Ba Rja - Ving Tàu, ngày 'O tháng näm 2020 

KE HOACH 
To chile Hi ngh so' kt thirc hin giao u*c thi dua 6 tháng du Ham 2020 

Cim thi dna các tinh min Bong Nam b 

Thre hin K hoach s 2352/KH-CDNB ngày 03/7/2020 cüa Ciim trueing Ciirn 
thi dua các tinh mien Dông Nam bO (Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Ninh Thuân) ye to 
chirc hi nghj so kêt thrc hin giao trcc thi dua 6 tháng dâu näm 2020 cüa Cim thi dua 
các tinh mien Dong Nam bO (Cirim thi dua). 

D thuc hiên t6t cong tác t chixc HOi  nghj so kt di.rçc to chi'rc tai  tinh Ba Rja - 
Vüng mu, Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - VUng Tàu ban hành Kê hoach to chze HOi 
nghj so kêt thirc hin giao uâc thi dua 6 tháng dâu nàm 2020 cUa Cim thi dua nhu sau: 

I. MtJC DICH, YEU CAU 

1. Mtic  dIch: 
- Danh giá kt qua thijc hin giao i.râc thi dua 6 tháng d nam và triên khai 

nhim vi cong tác 6 thang cuôi näm 2020 cüa Ciim thi dua. 

- Giâi thiu các din hInh tiên tin trong Ciim thi dua d các tinh tharn khão, 
nhân rng. 

2. Yêu can: 
To chirc Hi nghj dam bão ti& kirn, chat luçing, hiu qua; tiêp t11c duy tn sir 

phôi hqp gän kêt chat ch trong to chirc thirc hin phong trào thi dua yêu rnirc gifla 
các tinh trong C%im thi dua. 

II. NOI DUNG TONG KET: 
1. Dánh giá kt qua thrc hin các chi tieu thi dua dâ däng k và d ra bin pháp 

triên khai thirc hin nhim vi cong tác 6 tháng cuOi näm 2020 cüa Cim thi dua. 

2. Trao di nghip viii cOng tác thi dua, khen thu&ng. 

3. Báo cáo din hInh tiên tin. 

III. THI GIAN, OTA DIEM VA THANH PHAN SO LIIQNG D41 BIEU: 
1. Thôi gian: Dr kin t chüc vào ngày 30 và ngày 31 tháng 7 näm 2020. 

2. Dja dim: HOi  trn&ng Khách san  P&T (Khách san  Bi..ru din), 158 H Long, 
Phi.r&ng 2, thành phO Vüng Tàu, tinh Ba Rja - VUng Tàu. 

3. Thành phn và s hrçrng diii biu: 

a) Thànhphdn: 

* Dqi biu Trung wong: 
- Die Dng Thj NgQc Thjnh - PhO Chü tjch nw9c Cong hôa xa hi Chü nghTa 

Vit Nam; 
- Dai din Lãnh dao:  Ban Thi dua- Khen thir&ng Trung ucing; Vii III - Ban Thi 

dua - Khen thung Trung i.rong; 
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- Dai  din Lnh do và chuyên viên Ca quan di din Van phông Ban Thi dua -. 
Khen thi.ring Trung iicing ti Thành phô Ho ChI Minh. 

* Dçzi bku 07 tinh trong Cim thi dua (Ba Rja - Vüng Tàu, BInh Ducrng, BInh 
Phuâc, BInh Thuân, Dong Nai, Ninh Thun, Thy Ninh): 

- Di din Lành dao Uy ban nhân dan tinh Ninh Thun (Là dcm vj Ciim trithng); 
- Dai din Lath cto Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu (Là dcm vj C%im 

phó); 
- Phó Chü tjch Thtthng trirc HOi  dng Thi dua - Khen thucng các tinh trong 

Ciim thi dua; 
- Di din Lành do và chuyên viên Ban Thi dua - Khen thithng các tinh trong 

Ciim thi dua; 
- Thành viên Hi dng Thi dua - Khen thiring tinh Ba Ria  - Vüng Tàu; 
- Phóng viên Báo Ba Rja - VUng Tàu, Dài Phát thanh và Truyn hmnh tinh Ba 

Rja - VUng Tàu và ca quan thông tan, báo chI Trung xcYng. 

b) So htcing: dr kiin khoãng 70 ngui. 

4. Phông chit' Hi tru*ng: 

a) Tiêu d Phong chil Hi trlx?mg: 

HQI NGHI 
SO KET THVC HIN GIAO U'OC THI BUA 6 THANG DAU NAM 2020 

CVM THI DUA CAC T!NH MIEN BONG NAM BQ 

Ba Rja - Vüng Tàu, ngày tháng nám 2020 

b) Tiêu d Phông chü ben ngoài Hi trung: 

CHAO MUNG BA! BIEU yE DII HQI NGHI SO KET 
THVC HIN GIAO UOC THI BUA 6 THANG BAU NAM 2020 

CVM THI tWA CAC T!NH MIEN BONG NAM BQ 

IV. KINH PH! TO CH1J'C HQI NGHI: 
Kinh phi t chirc Hi nghj &roc trIch tr ngun kinh phi thi dua, khen thtrông 

dirçic TJBND tinh giao cho Ban Thi dua - Khen thuâng quàn 1 nAm 2020, bao gm: 
1. Chi phi t chfrcHOi nghj thuê Hôi tnIYng, phông chit HOi  tr1.rmg, hoa trang 

tn Hi trir?mg, nuâc uông, tài 1iu, hoa tuai tang din hInh tiên tiên...); 
2. Chuang trInh vAn ngh phiic vi Hi nghj; 
3. Chi phi An, nghi và qua tng cho di biu (m& Doàn dai  biu v tham dix HOi 

nghj duorc tang ma phân qua tn giá 2.000.000 dong) 
4. Chi phi UBND tinh mi corn di biu tham dr Hi nghj. 

V. TO CHU'C THTIC HIN: 
Theo K hoach S6 2352/KH-CDNB ngày 03/7/2020 cüa Ciim truâng Ciim thi 

dua ye to chirc hi nghj so két thirc hin giao uóc thi dua 6 tháng dâu nAm 2020 cüa 



CHU TICH," 

nñ TICH 
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Ciim thi dua các tinh min Dông Narn b, Ciim phO (tinh Ba Rja — VUng Tàu) có 
nhiém vi bô trI phông hQp và chuân bj cci sâ vat  chat phiic vii cuc h9p cüa Cjm thi 
dua. Uy ban nhân dan tinh giao iihim vi thu sau: 

1. Sr Ni viii (Ban Thi dua - Khen thurng): 

- Phi hçip vài Van phông UBND tinh chun bj bài phát biu cUa 1th dao 
UBND tinh ti HOi  nghj. 

- T chi'rc tip don, b trI non nghi cho các dti biu Trung lxonng, di biu các 
tinh trong Cim thi dua ye du Hi nghi. 

- Chun bj hi tnxng, Maket chU, may chiu, man hInh chiu, am thanh. ánh 
sang, nuàc uông va cac diêu kin can thit khác dê to ch1rc Hi nghj. 

- Dir toán kinh phi t6 chirc hi nghj. 

2. Van phông UBND tinh: 

- Chun bj bài phát biu cüa länh do UBND tinh; 
- Phi hçip vOi SO NOi  vi (Ban Thi dua — Khen thumg) dOn tip, b6 trI ncii nghi 

cho các dui biêu Trung uonng, dai biêu các tith trong Ciim thi dua ye d? Hi nghj. 
- Phi hçp vth Sâ Ni vi (Ban Thi dua — Khen thuâng) chun bj hOi  truông, 

Maket ch1t, may chiu, man hInh chiu, am thanh, ánh sang, nuâc uông và các diêu 
kin can thiêt khac d to chirc Hi nghj. 

- Xp ljch cho Lath do UBND tinh d HOi nghj theo thu m&i. 
3. S& Van hOa và Th thao: 
Xây dirng và thijc hin chucing trinh van ngh phic vii Hi nghj. 

4. S?r Tài chInh: 
Tong hp, thm djnh, quy& toán kinh phi to chiirc hOi  nghj. 

K hoich nay thay th K hoach s6 93/KH-UBND ngay 10 tháng 7 nam 2020 
cUa UBND tinh Ba Rja - Vüng Tàu ye To chirc Hi nghj son kêt thc hin giao uâc thi 
dua 6 tháng du näm 2020 C%lm thi dua các tith mien Dông Nam Bt; yêu câu thu 
tru&ng các con quan, thin vj duçic phân cOng trién khai thc hin./. 

4- 

No'i nhmn: 
- TTr. TU, Ur. HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT.UBND tinh; 
- Các thành viên HOi  dông TDKT tinh; 
- CVP. UBND tinh; 
-SäNivu; 
- Sâ!  Tài chInh; 
- Ban TDKT tinh; 
- Li.ru: VT. 

Trn Van Tuãn 
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