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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2914 /UBND-TH
V/v báo cáo kết quả tiếp tục
giải quyết ý kiến chất vấn
của đại biểu HĐND t nh tại
kỳ họp thứ 12 (tháng
12/2018)

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 6 năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,
Y tế, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch
và Đầu tư;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN
Quảng Ngãi.
Theo đ ngh của Thường trực HĐND t nh tại Công v n số 178/HĐNDVP ngày 03/6/2019 v việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại
biểu HĐND t nh tại kỳ họp thứ 12 tháng 12/201 (bản chụp kèm theo), tiếp
theo Công v n số 44/UBND-NNTN ngày 05/01/2019, Chủ t ch UBND t nh
yêu cầu:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Kế
hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các
Khu công nghiệp Quảng Ngãi và các đơn v liên quan tổng hợp kết quả tiếp tục
thực hiện một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường,
nêu tại điểm 1 mục II Thông báo số 2/TB-HĐND ngày 21/12/201 của
HĐND t nh.
2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và
các đơn v liên quan tổng hợp kết quả tiếp tục thực hiện một số nội dung liên
quan đến lĩnh vực y tế, nêu tại điểm 2 mục II Thông báo số 2/TB-HĐND ngày
21/12/201 của HĐND t nh.
Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Y tế kh n trương
thực hiện, báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND t nh và UBND t nh trước
ngày 20/6/2019 (gửi file word qua địa chỉ email: bvhanh@quangngai.gov.vn)./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT HĐND t nh;
- CT, các PCT UBND t nh;
- VPUB: CVP, PCVP, các p.Ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THbha137.
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