
U'c( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

s&A /GM-UBND Quáng Tn, ngày  03  tháng 8 nàm 2020 

9Z GIAY MO! 
hiên hQp v tInh hInh kinh t - xã hi tháng 7 và 7 tháng du nãm 2020 

UBND tinh th chtrc hçp dánh giá tmnh hInh kinh th - xã hi tháng 7 và 7 
tháng dâu näm 2020, nghe và cho kiên ye mt so ni dung quan trQng khác. 

Thãnh phn, kmnh môi: 

- CT và các PCT UBND tinh; 

- Các Uy viên UBND tinh; 

- Dai  din Lãnh do các Co quan cp tinh: S K hoach và Du tix, Sâ 
GTVT, Ban quán 1 Khu kinh t& Thanh tra tinh, KBNN, C1c Thu& Cic Hái 
quan, Ciic Thing ké, Bô CHQS tinh, Cong an, B Chi huy B di Bién phông; 

- Di din lânh do Van phông Tinh üy và Van phông HDND tinh; 

- Dii din lãnh do UBND các huyn, thành ph, thj xã (m?i them co 
quan chuyên mon dir t?i  diem câu các dja phi.rong) 

- Lãnh dao  và chuyên viên Van phông UBND tinh; 

Den dir h 9 p. 

Thôi gian : Buôi chiu, bat dAu tü 14h00 ngày 06/8/2020 

Bla dim: Hi tnrng UBND tinh. 

Ghi chü: 

- Dai  din länh dao  các co quan chuan bj báo cáo theo Chi.rcmg trInh dInh 
kern và in an tài 1iu phiic v phiên hQp; 

- Bàn rnm các báo cáo gCri v Van phông UBND tinh theo dja chi: 
hoangtiendungquangtni.gov.vn  tri.rc 1 7h ngày 0518/2020.!. 

Noi nhân: 
- Nhix thành ph.n mñ; 
- Phóng vién Báo Quang Trj, Dài PT-TH tinh 
và trang Web tinh thra tin; 
- P. Quân trj-Tài vi, Lé tan; 
- TTTH tinh p/h VNPT QT chuân bj; 
- Luu VT, TH(D). 

TL. CHU T!CH 
CHANH VAN PHONG 

   

   

Nguyn Cãnh Htrng 



N HQP KINH TE - XA 1101 THANG 7 

6 tháng 8 nãm 2020 
áy mô'i sá A 2 /GM- UBND 

áng 8/2020 cza UBND tin/i) 

1. Chanh Van phông UBND tinh giói thiu ni dung, thành phân dir hçp; 
Báo cáo kêt qua thrc hin nhim vi UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao 7 
tháng dâu näm 2020; 

2. Giám d& Sâ Y t: Báo cáo tInh hInh và các phuong an phông chng 
covid-19 trong giai doan mfii; 

3. Di din länh dao  Sâ KHDT: 

- Báo cáo torn t.t tInh hmnh KTXH tháng 7 và 7 tháng näm 2020; 

- Báo cáo tInh hlnh k& qua giái ngán (cii th nhUng chi.rcmg trInh, dr an giái 
ngân chm); 

- Khái quát tiên d triên khai nhóm 30 dkr  an khi cong trong nãrn 2019 
(báo cáo cv the nhQng thay dôi tIch circ, nhffiig khó khän vi.rng mac dôi vOi nhórn 
dv an tr9ng diem: Cáng M ThOy, DA nhit din QT1, VISIP8, H thông cap 
nuâc KKT Dông Narn) 

4. Di din lãnh dao  S Cong Thuong: Báo cáo tInh hInh trin khai, các khó 
khãn, vuàng mac khi thvc hin các dr an din gió, din rnt tri, din khi; Tinh 
hInh triên khai DZ22OKV Dông Ha - Lao Báo; 

5. Di din lãnh dao  Sâ Nông nghip Va PTNT: Báo cáo tInh hInh san xut 
vit He Thu; TInh hInh bão dam an toàn các h, dp tri.rc mOa mixa bäo; 

6. Dti din lânh do S& GD-DT: Báo cáo kt qua cong tác chun bj thi 
THPT nàm 2020; 

7. Dai diên Iành dao Si LDTBXH: Báo cáo vic chi h trG cho các di 
tixccng theo Nghj quyêt 42 cOa ChInh phü và Quyêt djnh 15 cüa Thu tuthig; 

8. Dai  din lânh do Sâ Ni vi: Báo cáo tmnh hInh trin khai, xây dirng d 
an thành lap to chirc GPMB thuc UBND tinh; 

9. Di din Lành dao  Cong an tinh báo cáo tInh hinh an ninh chInh trj, tr.t 
tu an toàn xã hi; 

10. Các dai biu tháo 1un 

11. Chü tjch UBND tinh Vö Van Hung kt 1un phiên hçp.I. 
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