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So 459-CVIHU 
Mài dy' I-I5i nghj Iry'c quán triêt và trin khai 

Ihitc hin Nghi quyët cüa Bô ChInh tr/ ye 

phát triên kinh tê - xã hi và dam báo 
quOc phông, an ninh vimg don g bang song Hông 

den näm 2030, tam nhln den nãm 2045 

Hái Háu, ngày 23 ththng 11 nàm 2022 

KInh gi'i. - Các dng chI TIJy viên Ban Chp hành Dãng b huyn, 
- Các phông, ban, Mt trn To quc, các doãn th chInh trj - xã hi huyn, 
- Dâng üy các xà, thj trân, 
- Các cc quan, dan vj lien quan. 

Thirc hiên K hoach s 76-KH/TU ngày 18/11/2022 và Cong van so 840-
CVII'U ngày 22/11/2022 cüa Ban Ththng vu Tinh üy Nam Djnh; Ban Thuô'ng 
vçi 1Iuyn üy t chirc 1-Iôi nghj trçrc tuyn quán trit và triOn khai thirc hin Nghi. 
quyCt cüa B ChInh tr v phát trin kinh t - xa hi va dam bão quôc phông, an 
ninh vüng dng bng song Hng dn näm 2030, t.m nhIn dn näm 2045. 

I. THANH PHAN, DTA  DIEM: 

1. Diem cu & huyn: 
* Phbng h9p tang 2- UBND huyn: 

- Myi Thung trirc Huyn üy; 

- Các dông U viên Ban Thu&ng vi Huyn üy, Thu&ng trirc HDND, lânh do 
UBND huyn; 

- Các dng chI Uy viên Ban Ch.p hành Dáng b huyn ldi Dãng, doàn thô. 
* Phbng h9p Mt trIn T qu6c huyn: 

- Các dng chI Uy viên Ban ChAp hành Dâng b huyn khôi UBND huyn, 

khôi co quan, doanh nghip. 

- Các dng chI trithng, phó các phông, ban, Mt trn T quc vâ các doàn th 
chInh tn - xã hôi huyn, lânh do Trung tarn ChInh trj huyn. 

2. Diem câu & các xa, thi trãn: 

- Gm các dng chI üy viên ban chAp hành dâng b; trthng, phó các ban 
ngành, doàn th; báo cáo viên cAp huyn; can b, cong chüc xâ. (Do dóng chI RI 
thu'Dángzychi trI) 

- Can cr vào diu kin Hi trithng trrc tuyn, Dáng üy xã, thj trAn quyêt djnh 
triu tap các thàiTh phAn dix Hi nghj. Thành phAn, s lucmg tham dir các dan vj 
báo cáo v Van phOng Huyên üy vào 10 giô' ngày 25/11/2022 (Thá' Sáu). 
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II. THO'I GIAN: Thir Ba, ngày 29 tháng 11 nãm 2022. 

(Lam vic tic 8 già) 

Ban ThuOng vi Huyn ày yêu câu: 

- TJBND huyn chi dto CáC ca quan, don vj dam bão t& h tMng d'tx&ng 
truyên kêt ni vi tinh, 2 dim cu càa huyên và 34 xã, thj trn. Van phông UBND 
huyôn phi hap vci Trung tam Vin thông huyn Va CaC co' quan lien quan kim tra 
duè'ng truyn phát tin hiu, am thanh, hInh ânh giü'a dim cAu cüa huyn vii dim 
câu các xã, thj trn vào hi 7gi& ngày 29/11/2022 (Thá' Ba). 

- Dâng ày các xã, thj trn, trirc tip là dng chI Bi thu Dáng ày chi dao  thirc hin 
nghiêm ch do hoc tap; sau HOi nghj báo cáo kt qua v Ban Thumg vçi Huyn ày 
(qua Ban Tuyên giáo Huyn iy,). 

- Ban TuyCn giáo Huyên ày, Van phông I-Iuyn ày phân cong can b theo dôi, 
quãn l so luo'ng dai biu tham du, báo cáo kt qua v I3an Thu'è'ng vi I-Iuyn ày. 

Yêu cu các dãng ày các xã, thj trn, các co' quan, dan vj lien quan t chüc thirc 
hin nghiêm các ni dung trong Cong van nay. 

No'i nhân: 
- Nhu trên, 
- Lixu Van phOng I Iuyn uT. 



Ma-két Hi nghj: Nn do, chü' yang. 

HOI NGH! 

QUAN TRIT VA TRIEN KI{AI THC HIN 

NGHI QUYET CUA BO CHINH Tifi yE PHAT TRIEN 

KINH TE - xA HOT vA DAM BAO QUOC PHONG, AN NINH 

VJNG BONG BANG SONG HÔNG 

DEN NAM 2030, TAM NH!N DEN NAM 2045 

Hái Hgu, ngày 29 tháng 1] nám 2022 
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