
U BAN N}IAN DAN 
TINH THANH HOA 

sO KE HOACH VA oAu TU' 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

Thanh Hóa, ngày Oiháng 6 näm 2019 S: 32.90/SKHDT-TH 
V/v d nghj tham gia kin gop . 
Dir thão báo cáo tong két 15 näm 
thirc hin Nghj quyêt so 37-
NQ/TW cüa B ChInh trj ye 
"Phát trin KT - XH và dam bão 
QP - AN vüng Trung du và mien 
nüiBäcBôdênnäm202O". 

KIthgiri:  

Thirc hin chi do cüa UBND tinh ti Van bàn so 512 1/UBND-THKI-1 ngày 
26/4/20 19 ye vic giao Si Kê hoich và Dâu tu chü trI, phôi hçip vi các dan vi 
lien quan báo cáo tong kêt 15 näm thirc hin Nghj quyêt so 37-NQ/TW cüa B 
ChInh trj ye "Phát triên kinh tê - xã hOi  và dam bào quôc phông - an ninh vüng 
Trung du và mien nái Bäc B den näm 2020" (sau day gi là Dir thào) theo yCu 
câu cUa Ban kinh tê Trung uang ti Van bàn so 3306-CV/BKTTW ngày 
11/4/20 19; S& Kê hoach và Dâu tu dâ có van bàn so 247 1/SKHDT-TH ngày 
03/5/2019 dê nghj các si, ban, ngành và các dan v lien quan, trên ca si chirc 
näng nhim v11 duçic giao báo cáo tong kêt 15 näm thirc hin Ngh quyêt so 37-
NQ/TW cüa B ChInh trj. Trên ca s do, S Kê hoach và Dâu tu dã Di,r thão báo 
cáo tong kêt 15 näm thijc hin Nghj quyêt so 3 7-NQ/TW cüa B ChInh trt ye 
"Phát triên kinh te - xã hi và dam bào quOc phOng - an ninh vüng Trung du Va 

mien niii Bäc Bô den näm 2020" trên dia bàn tinh Thanh Hóa. 

Dtip tyc hoàn chinh Du thào báo cáo trInh UBND tinh, Si K hotch và 
Dâu tu dê nghj Qu ca quan có kiên tham gia gop vào Dir thão, dc bit là 
phân so lieu trong Dir thào báo cáo thuc Chirc näng, nhim v1i cüa Qu co' quan 
(cac dun vj tài Du thào cüa S Kê hoach và Dâu tu trên website cüa S& Kê hoach và 
Dâu tu theo dja chi: http.//skhdt.thanhhoa.gov.vn/)  và giri kiên tham gia chrn 
nhât trong ngày 12/6/2019 de tong hçip, báo cáo UBND tinh theo quy djnh. 

Rat mong sir pMi hqp chat chê cüa Qu co quan./. 

No'inhin: 
- Nhtx trên; 
- Luu: VT, TH 

GIAM BOC 

 

bang Van Hñng 
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