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Số: 4339 /UBND-NNTN
V/v gửi bài tham luận
Hội thảo khoa học

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Theo đề nghị của Tạp chí Cộng sản tại Giấy mời ngày 09/7/2019 về việc
viết tham luận Hội thảo khoa học (bản chụp Giấy mời và nội dung gợi ý kèm
theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Trên cơ sở nội dung dự thảo kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kế
hoạch số 187-KH/TU ngày 24/4/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số
36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng và
nội dung gợi ý kèm theo của Tạp chí Cộng sản, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư
chủ trì viết bài tham luận Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển bền vững
kinh tế biển ở các tỉnh, thành duyên hải miền Trung và phía Nam dựa trên
lợi thế so sánh”, trực tiếp gửi về Ban Tổ chức Hội thảo trước ngày 20/8/2019,
báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tạp chí Cộng sản;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NNTN (Vũ 494).
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