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UY BAN NHAN DAN
TINH QUANGTR!

CONG HOA xA HQI CIIU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti do - Hinh phüc

Sô:A6 /GM-UBND

Quáng Trj, ngàyjO tháng4. nám 2022

GIAY Mfl
V vic hçp Ban clii do diii mói và phát trin kin Ii tê tp the tin hi
Ban chi dio d6i mâi và phát trin kinh t tp th tinh t chüc cuc h9p
dánh giá tInh hInh phát triên kinh tê tp the näm 2021 và triên khai nhim v11
trçng tam näm 2022.
1. Thành phn kinh mb'i
- Thành viên Ban chi dao d6i mâi và phát trin kinh t tp th tinh;
- Tru&ng Ban chi dao di mâi và phát trin kinh t tp th các huyn, thành
phô, thj xâ;
- T trithng, T phó và This k T giüp vic Ban chi dto dôi mOi và phát
triên kinh tê tp the tinh;
- Phóng viên Dài PTTH tinh, Báo Quâng Trj, Website Quãng Trj (dixa tin).
2. Thôi gian: 01 bui, bt du tr lüc 14 gRi 00, ngày 22 tháng 4 nàm 2022.
3. Dja dirn: Phông h9p Hin Luing, tri sâ UBND tinh (So 45 Hung
Vi.rcing, thành phô Dông Ha, tinh Quãng Trj).
4. Chu trI: Phó Chü tjch thithng trirc UBND tinh Ha S Dông, Trtr&ng Ban
chi dao dôi mói Va phát triên kinh tê tp the tinh.
Ghi c/ia: Giao Lien minh [Ic,p tác xd tinh chudn bj nç51 dung tài lieu và báo
cáo tgi cu3c hQp.
Các di biu tham dir diing thânh ph.n và th?yi gian dê khói tr& ngi cong
vic chung./.
Nd nhmn:
- Nhu thành phân kInh mcii;
- Chü tjch, PCT Ha S Dông;
- CVP, các PCVP UI3ND tinh;
- Luu: VT, KT1 .
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