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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 5129 /UBND-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 9 năm 2019

V/v chuẩn bị nội dung phục
vụ Hội nghị trực tuyến toàn
quốc về thúc đẩy giải ngân
kế hoạch đầu tư công

Kính gửi:
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Viễn thông Quảng Ngãi;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố.
Để chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn
quốc về thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công theo Công văn số
8283/VPCP - KTTH ngày 13/9/2019 của Văn phòng Chính phủ (bản chụp
kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:
1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các
chủ đầu tư cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và Kho bạc Nhà nước
Quảng Ngãi khẩn trương tổng hợp, báo cáo công tác phân bổ và giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công 9 tháng năm 2019 của tỉnh, trong đó nêu rõ những khó
khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị, giải pháp, nhất là đối
với nguồn vốn ngân sách Trung ương; báo cáo UBND tỉnh trước ngày
18/9/2019 để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời chuẩn bị báo cáo tham
luận để lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tại Hội nghị, gửi UBND tỉnh trước ngày
24/9/2019.
2. Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông Quảng Ngãi kiểm tra, chuẩn bị
đường truyền, thiết bị; Công ty Điện lực Quảng Ngãi đảm bảo nguồn điện phục
vụ Hội nghị (thời gian khoảng sau ngày 25/9/2019, sẽ có thông báo cụ thể)./.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/c);
- VPUB: CVP, PCVP (TH)
QTTV, HCTC, CBTH;
- Lưu: VT, P.THvan258.
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