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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: 2317 /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 5 năm 2019

V/v khẩn trương triển khai
thực hiện nhiệm vụ của
Tiểu ban Nội dung

Kính gửi:
- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.
Ngày 08/4/2019, Tiểu ban Nội dung họp phiên thứ nhất và ban hành
Thông báo số 73/TB-UBND ngày 16/4/2019 kết luận một số nội dung và phân
công nhiệm vụ cho các thành viên, cơ quan có liên quan. Để đánh giá tiến độ
triển khai các nhiệm vụ đã phân công, kịp thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ của
Tiểu ban trong thời gian đến, đồng chí Trưởng Tiểu ban yêu cầu:
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các
nhiệm vụ của Tiểu ban đã kết luận tại phiên họp thứ Nhất, trong đó tập trung
vào kết quả thực hiện những nội dung trọng tâm sau:
- Việc lập dự toán, đặt hàng, ký kết hợp đồng thực hiện Kịch bản tổ chức
Lễ Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia;
- Dự thảo bài diễn văn của lãnh đạo tỉnh;
- Dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
- Danh sách khách mời dự Lễ (chi tiết);
- Market Giấy mời; bố trí khán đài, sơ đồ vị trí ngồi của khách dự Lễ;
- Công tác chuẩn bị nội dung, tư liệu, clip phục vụ chương trình truyền
hình trực tiếp;
- Tiến độ triển khai thực hiện các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch
trong khuôn khổ các sự kiện chào mừng Lễ Kỷ niệm (Chung kết cuộc thi Người
đẹp Núi Ấn Sông Trà; Giải Dù lượn tại Lý Sơn);
- Những khó khăn, vướng mắc (nếu có), những đề xuất cụ thể phải tập
trung chỉ đạo, khắc phục ngay, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ giao cho Tiểu
ban.
2. Sở Nội vụ: Báo cáo tiến độ lập, trình hồ sơ đề nghị Trung ương tặng
thưởng cho Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày
tái lập tỉnh.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Báo cáo tiến độ xây dựng Phóng sự
Quảng Ngãi sau 30 năm tái lập phát trên sóng PTQ, phục vụ nhiệm vụ truyền
thông trước Lễ Kỷ niệm.
4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Báo cáo công tác chuẩn bị bắn pháo hoa; mời
đoàn Quân nhạc của Quân Khu 5 tấu nhạc trong phần trao tặng phần thưởng cao
quý của Đảng và Nhà nước.
5. Sở Tài chính: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ:
- Thẩm tra, tham mưu phân bổ kinh phí tổ chức các hoạt động chào
mừng và Lễ Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh từ nguồn tài trợ và ngân sách tỉnh, kinh
phí xây dựng Phóng sự Quảng Ngãi sau 30 năm tái lập và các hoạt động khác
theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/4/2019 (trong đó nêu rõ phần hoạt
động do Tiểu ban Nội dung thực hiện).
- Hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cách thức lựa chọn đơn vị
thực hiện Kịch bản tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh trực tiếp trên sóng
truyền hình quốc gia bằng phương thức đặt hàng theo quy định.
6. Các đồng chí thành viên còn lại: Báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ
được Tiểu ban Nội dung giao.
Yêu cầu các cơ quan có liên quan, thành viên Tiểu ban Nội dung khẩn
trương thực hiện. Nếu có bất kỳ chậm trễ hay sai sót làm ảnh hưởng đến nhiệm
vụ của Tiểu ban và nhiệm vụ chung của Ban Tổ chức, đồng chí Thủ trưởng cơ
quan phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Vì nhiệm vụ chung, yêu cầu các thành viên, các cơ quan khẩn trương triển
khai thực hiện, gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 16/5/2019 để
tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh uỷ (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Tiểu ban Nội dung (thành lập tại
Quyết đinh 01/QĐ-BTC, ngày 02/4/2019);
- VPUB: C, PCVP, NC, KT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt328).
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