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Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 7 năm 2019

V/v triển khai thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội 6 tháng cuối
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.
Thực hiện Kết luận số 1163-KL/TU ngày 01/7/2019 của Hội nghị Tỉnh ủy
lần thứ mười sáu (khóa XIX) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND
ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh khóa XII - Kỳ họp thứ 15 về nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 (02 văn bản đã gửi các sở, ban
ngành, địa phương), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:
1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ
quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, trên
cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi, thẩm quyền quản lý, nghiêm
túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ
được nêu tại Kết luận số 1163-KL/TU ngày 01/7/2019 của Hội nghị Tỉnh ủy lần
thứ mười sáu (khóa XIX), Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019
của HĐND tỉnh khóa XII - Kỳ họp thứ 15 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
6 tháng cuối năm 2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với
những nội dung thuộc thẩm quyền; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt
mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2019.
2. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành, địa
phương và kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với việc triển khai thực
hiện Kết luận, Nghị quyết nêu trên.
Yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THptth223.
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