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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 23/10/2019
Ngày 23/10/2019, đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ
trì họp UBND tỉnh, với sự tham dự của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh
đạo các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị: Các Ủy viên UBND tỉnh, Bộ Chỉ
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban Quản lý
Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Lý
Sơn và thành phố Quảng Ngãi.
Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương báo cáo các nội
dung cần thông qua tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, ý kiến thảo luận và đề xuất
của các thành viên dự họp, phát biểu của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng
chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:
1. Về Nhiệm vụ lập Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế
Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Ban Quản lý Khu kinh tế
Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi trình tại Công văn số 1776/BQL-QHXD
ngày 30/9/2019)
Giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tiếp
thu các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp và kết luận của Chủ tịch
UBND tỉnh, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh nội dung Nhiệm vụ Điều
chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi
đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu UBND tỉnh trình Ban
Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình Bộ Xây dựng thẩm định theo
quy định.
2. Về Báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (20162020) và phương hướng phát triển 5 năm (2021-2025) của tỉnh (Sở Kế hoạch
và Đầu tư trình tại Công văn số 1542/SKHĐT-TH ngày 01/10/2019)
Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp, hoàn chỉnh
nội dung dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
(2016-2020) và phương hướng phát triển 5 năm (2021-2025) của tỉnh (trong
đó lưu ý: rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua
đào tạo, tỷ lệ đô thị hóa,... cho chuẩn xác; đánh giá tính hiệu quả của các cơ
chế, chính sách trên địa bàn tỉnh (liên quan công tác giảm nghèo,...); dự báo
tốt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021-

2025); trình UBND tỉnh trước ngày 31/10/2019 để xem xét, báo cáo Ban
Thường vụ Tỉnh ủy.
Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở,
ban ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ủy viên UBND tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu
công nghiệp Quảng Ngãi;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Lý Sơn và
thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THptth354.
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