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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2746 /VP-NC Lạng Sơn, ngày 05 tháng 7  năm 2019 

V/v xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ mít 
tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 
chống mua bán người - 30/7” năm 2019

 

 
 

Kính gửi: Công an tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 1758/BCA-C02 ngày 27/6/2019 của Bộ Công an 
về việc đề nghị phối hợp tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 
chống mua bán người - 30/7” năm 2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh có ý kiến 
như sau: 

Giao Công an tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) chủ trì, phối hợp 
với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND 
tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 
chống mua bán người - 30/7” năm 2019, theo Kế hoạch số 601/KH-HPN-BCA 
ngày 18/6/2019 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an; hoàn thành 
và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 19/7/2019. 

(Công văn số 1758/BCA-C02 và Kế hoạch số 601/KH-PHN-BCA được 
gửi kèm trên hệ thống eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan liên 
quan phối hợp, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các thành viên BCĐ 138 tỉnh; 
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 
- Các Sở: VHTTDL, GDĐT, TTTT, GTVT; 
- BCH BĐBP tỉnh; Tỉnh đoàn; 
- UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn;  
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KG-VX, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Hoàng Văn Quý 
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