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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: 2293 /UBND-TH
V/v đăng ký nội dung
trình HĐND tỉnh tại
kỳ họp thứ 14 (cuối
tháng 5) và 15
(đầu tháng 7/2019)

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 5 năm 2019

Kính gửi:
- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Theo kế hoạch công tác năm 2019 của HĐND tỉnh số 01/KH-HĐND
ngày 02/01/2019 và Công văn số 145/HĐND-VP ngày 08/5/2019 của Thường
trực HĐND tỉnh về việc phối hợp chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XII
(bản chụp kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tổng hợp các nội dung đảm bảo
thủ tục trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) vào cuối tháng
5/2019; tham mưu UBND tỉnh đăng ký nội dung với Thường trực HĐND tỉnh
trong ngày 13/5/2019.
2. Đối với kỳ họp HĐND tỉnh thứ 15 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019,
dự kiến từ ngày 3-5/7/2019)
Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị rà soát các nội dung báo
cáo thường kỳ, các dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15;
tổng hợp, trình UBND tỉnh trước ngày 20/5/2019 để xem xét, đăng ký với
Thường trực HĐND tỉnh.
Trên cơ sở nội dung đăng ký, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ
trì có trách nhiệm xây dựng hồ sơ dự thảo nghị quyết, các báo cáo đảm bảo chất
lượng, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 07/6/2019 để xem xét, cho ý kiến và
trình HĐND tỉnh đúng thời gian luật định. Trường hợp chậm trễ, Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm theo quy định.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các P. N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THbha107.
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