
No'i n/zIn: 
- Nhir trên; 
- Chánh, PVP, CV; 
- QTTV, L tan; 
- Luu VT, TH(D). 

Nguyn Cãnli Hung 

TL. CHU T!CH 
NB VAN PHONG 

U BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGIIIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Ic Ip - Tir do - Hanh phñc 

So: 4O1 /TB-UBND Quáng Trj, ngày 011 tháng 8 nám 2020 

THÔNG BAO 
A • A - A A • A - A Ye viçc hoan phien h9p UBND tinh ye tinh hinh kinh te - xa hçn thang 7 

và7thángdu nãm 2020 .—  p.., - 

KInhgiri: 

- Chü tjch và các Phó Chü tjch UBND tinh; 

- Các di biu theo Giy man s 1 88/GM-UIBND ngày 03/8/2020. 

Do chuong trmnh cong tác thay di dt xut, dng chI Chü tjch UBND tinh 
quyt djnh hodn phiên hpp cüa UBND link v Elf/i hInh kinh Ii- xâ h3i lháng 
7 và 7 thdng dâu fain 2020 du'çtc 16 chfrc vào ngày 06/8/2020. 

Vây, Uy ban nhãn dan tinh thông báo dn các dai  biu bit d chü dng 
sap xêp thani gian./. 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dôc lap - Tiy do - Hinh phüc 

S,:,dI/GM-UBND Quáng Tr/, ngây 03thang 8 nà,n 2020 

GIAYMOI 
ihiên hop v tInh hInh kink tê - xã hi tháng 7 vã 7 tháng diu nãm 2020 

UBND tinh t chi:rc hpp dánh gia tInh hinh kinh t - xä hi tháng 7 và 7 
tháng dâu näm 2020, nghe và cho kiên ye nt so ni dung quan trçng khác. 

Thãnh phin, kInh rnôi: 

- CT và các PCT UBND tinh; 

- Các Uy vién UBND tinh; 

- Di din Lãnh dao  các ca quan dtp tInh: So' K ho?ch vâ Du ttr, Sâ 

GTVT, Ban quãn I Khu kinh t& Thanh tra tinh, KBNN, Cyc Thu& Ciic Hái 

quan, Cyc ThSng kê, B CI-IQS tinh, COng an, B Chi huy B di Biên phông; 

- Di din lãnh dao  Van phông Tinh iy và Van phông I-IDND tinh; 

- Di din lãnh do UBND các huyn, thành phô, thj xã (rnäi them co 
quan chuyên mOn dir t?i  diem câu các dja phu'o'ng) 

- Lânh do và chuyên viên Van phông UBND tinh; 

Den dir hop. 

Thôi gian : Buôi chiêu, bat dAu tr 14h00 ngày 06/8/2020 

Da diem: Hi trung UBND tinh. 

Gui chii: 

- Di din lãnh do các Co quan chu.n bj báo cáo theo Chuong trinh dmnh 
kern và in an tâi 1iu phyc vy phiên hop; 

- Ban mrn các báo cáo gcri v Van phOng UBND tinh theo da chi: 
hoangtiendungquangtri.gov. vri trix&c 17h ngày 05/8/2020.!. 

Noi nhln: 
- Nhi.x thành phn mäi; 
- Phong viên Báo Quang Tn, Dài PT-TI-I tinh 
và trang Web tinh dua tin; 
- P. Quãn tr-Tài vu, Lé tan; 
- TITH tinh p/h VNPT QT chuan hi; 
- Ltxii VT, TH(D). 

TL. CHU T!CH 
CHANH VAN PHONG 

   

   

Nguyen Cãnh Hung 
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