Trung tâm Công
báo và Tin học
Văn phòng Ủy ban
Nhân dân
22.08.2019
16:55:12 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 4665 /UBND-KT
V/v triển khai thực hiện
Thông báo số 292/TBVPCP ngày 15/8/2019 của
Văn phòng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Sở Công Thương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình
Huệ tại Thông báo số 292/TB-VPCP ngày 15/8/2019 của Văn phòng Chính
phủ về việc Kết luận tại Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban chỉ đạo quốc gia
về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương
mại (bản chụp kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa
phương liên quan khẩn trương nghiên cứu các nội dung yêu cầu của Phó Thủ
tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo nêu trên để triển khai thực
hiện; đồng thời, chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện
nghiêm túc và đầy đủ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số
691/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 về việc ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu
quả Logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; trên cơ sở đó, định kỳ tổng hợp, trực
tiếp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy
định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP,
các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KT ntha443.
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