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Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2019

V/v khẩn trương xây dựng
Nghị quyết của HĐND
tỉnh năm 2019

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công
văn số 179/HĐND-KTNS ngày 06/6/2019 về việc chấp thuận xây dựng Nghị
quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa
bàn tỉnh (văn bản đã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư), Chủ tịch UBND tỉnh có ý
kiến như sau:
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng, khẩn trương lấy ý kiến
của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, ý kiến thẩm định của Sở
Tư pháp và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình
MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Thường trực
HĐND tỉnh tại văn bản nêu trên; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét,
trình HĐND tỉnh khóa XII tại kỳ họp thứ 15 (dự kiến vào đầu tháng 7/2019).
Hoàn thành và trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/6/2019./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KT),TH,CBTH;
- Lưu: VT, KTviệt217
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