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UBND TINH B1NH DIJONG 
S KE HOiLCH VA DAu TU 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  — Tur do — Hnh phüc 

BInh Dztcrng, ngày tháng 11 näm 2022 S6: /SKI-IDT-DKKD 
V/v trin khai Thu kêu gçi üng h 
nguôn 1irc phong trào "Tét Nhán 
ái" và các hot dng nhân dao. 

KInh g1ri: 
- Lien doàn Doanh nghip tinh BInh Duang; 
- Hi doanh nhn tré tinh BInh Ducing; 
- Cong dông doanh nghip, cci quan, to chüc, cá 
nhân trên dja bàn tinh BInh Ducing. 

Thirc hin Cong van s 4967/UBND-VX ngày 23/9/2022cüa UBND tinh 
BInh Ducmg ye vic to chirc Chi.rong trInh "Têt Nhân ái" và Lê hi Xuân hông 
näm 2023. 

Theo d nghj cüa Hi Chü thp do tinh BInh Dwing tai  cOng van so 
246/CTDBD ngày 04/11/2022 ye vic triên khai Thu kêu gi üng h nguOn 11rc 
phong trào "Tét Nhán ái" và các hoat  dcng nhân do. 

Si K hoach  và Du tu thông tin dn Qu Cong dng doanh nghip, cci 
quan, to chirc, cá nhân Thu kêu gi cüa TinE üy BInh Duo'ng ye vic Ung h Qu 
Hot dng Chü thp dO tinh Binh Ducing, Phong trào "Têt Nhân ái" Xuân Qiiy 
Mao — 2023 và tham gia các hoat dng nhân dao,  h trçi các gia dInh hoàn cành 
kho khän có nhttng mon qua nghia Têt Qu Mao — 2023 và các hot dng nhân 
dao khác; 

Thông tin lien h: Hi Chü thp dO tinh Binh Duong — Tang 10, Tháp B, 
Trung tam Hành chInh tinh, phuing HOa PhO, TP. ThU Dâu Met,  din thoi: 
0274.382262 1; dông chI Ha Thanh Kim Thào — Chuyên vien, din thoi: 
0868.6 14.434. 

S Kê hotch và D.0 tu thông tin /den Qu Cong dng doanh nghip, Co 

quan, to ch0c, cá nhân biêt, tham gia./. 

1Vo'i n/ian: 
- Nhu trén; 
- Hi Chtr thâp dO tinh (phOi hcrp); 
- Ban Giám dôc; 
- Ban biên tp Website S&; 
- bru: VT, DKKD (Ng).  11LJ/ r _ 
(Ptr so:. xW.  ./T1 1-2022) 
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