
TỈNH ỦY QUẢNG NAM                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

            *                        

         Số           -CV/TU                               Quảng Nam, ngày 01 tháng 7 năm 2022 

CHƯƠNG TRÌNH  
 Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 16/8/2004 

 của Bộ Chính trị khóa IX 

---- 

* Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 00, ngày 01/7/2022 (thứ Sáu). 

* Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (số 24 Nguyễn Chí Thanh, thành phố 

Tam Kỳ). 

  

1. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

2. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị. 

3. Đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, 

ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc 

phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết 

luận số 25-KL/TW, ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. 

4. Tham luận  

- Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tham luận về thực trạng và giải 

pháp quy hoạch, phát triển kinh tế biển Quảng Nam. 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tham luận về thực trạng và giải 

pháp liên kết phát triển du lịch trong tiểu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

- Sở Giao thông vận tải báo cáo tham luận về thực trạng và giải pháp phát 

triển hệ thống giao thông tỉnh Quảng Nam phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội tiểu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tham luận về nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

tiểu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong tình hình mới. 

5. Thảo luận. 

6. Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tổng kết 

Nghị quyết số 39-NQ/TW phát biểu chỉ đạo. 

7. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị. 
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