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UY BAN NIIAN DAN
THANH PHO BA NANG

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM
Doe lap - T' do - Hnh phiIc

S: 'A3 /QD-UBND

Dà N&i.g, ngày O5 tháng J nárn 2020

QUYET DNH
Ye vic thay dOi.thành viên T biCn tp xây dirng chuyên "Báo cáo dánh
giá kêt qua thi'c hin các clii tiêu, thành tiyu phát triên kinh tê - xä hi
nhim k5i 2015 - 2020; nhim vçi, giãi pháp nhim k 2020 - 2025"
CHU TCH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can ct Lust T ehirc chInh quyn dja phuoiig ngày 19 tháng 6 näm 2015;

Thijc hin kin chi do cUa Thành uy Dà Ning tti Thông báo so 551TB/TU ngày 09 tháng 9 nam 2019 kêt 1utn cuc h9p Tiêu ban Van kiin Dai hi
lan thi.r XXII Dãng b thành pho;
Xét d nghj cüa Vin Nghiên ciru phát trin kinh th - xä hi Dà Nng tai Cong
van so 38!VKTXH-VP ngày 12 tháng 02 nãm 2020 và dê nghj cüa Sà Ni vv ti
Th trInh so cO/TTr SNV ngày Z6 tháng O2nãrn 2020,
QUYET D!NH:
Diu 1. Thay di thành viên ti Quyt djnh s 4629/QD-UBND ngày 14
tháng 10 näm 2019 cüa ChU tjch Uy ban nhân dan thành phô Dà Nàng ye vic
thành 1p To biên tp xay ding chuyên dê "Báo cáo dánh giá kêt qua thirc hin các
chi tiêu, thành tiru phát triên kinh tê - xã hôi nhiêm kS' 2015 - 2020; nhim vii, giãi
pháp nhim k' 2020 - 2025" (sau day viêt tat là To biên tip) nhu sau:
Ong Hu'nh Huy Hôa, Phó Vin truâng Vin Nghiên ciru phát trin kinh t xà hOi Dà Näng lam thành viên To biên tp thay ông Nguyen Van Hiing dã chuyên
cOng tác.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày k.
Diti 3. Chánh Van phOng Doàn di biu Qu& hi, HOi dng nhân dan và Uy
ban nhân dan thành phô Dà Nng, Giárn dôc các Sâ: Ni vii, Kê hoch và Dâu tu,
Tài chInh; Vin tnxng Vin Nghiên ciru phát triênkinh tê - xà hi Dà Nang; thu
trnâng CC co' quan, to chic, don vj có lien quan, TO biên tp và các Ong CO ten tai
Diêu 1 can cir Quyêt dlnh nay dê thi hành .1.
— cc0 7STICH
Nol n/ian:
- Nhu Diêu 3;
- Thu'rng trrc HEND thành phô (dê báo cáo);
- Cng thông tin din tCr thành pho;
- Luu: VT, SNV.
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