HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 31 /TB-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Ngãi
khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định tổ chức kỳ họp
thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
I. THỜI GIAN: 01 ngày, khai mạc lúc 07 giờ 30 phút ngày 08/9/2021.
II. ĐỊA ĐIỂM: Tại Hội trường Tỉnh ủy Quảng Ngãi (Tầng 4).
(Số 146 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi)
III. CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP:
1. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết:
1.1. Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và
chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng trước ngày Luật
Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực;
1.2. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân
sách nhà nước;
1.3. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách
địa phương (bao gồm vốn đối ứng ODA);
1.4. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng Khu du
lịch Mỹ Khê (hạng mục bổ sung: Tuyến đường nối từ cầu Kinh Giang đến tuyến
đường ven biển);
1.5. Phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc
gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.
1.6. Bãi bỏ Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 15/9/2020 của HĐND
tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
1.7. Quyết định chủ trương đầu tư các dự án:
(1) Cầu Trà Khúc 3;
(2) Xây dựng Hội trường thuộc trụ sở UBND tỉnh;

(3) Hải đội Dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong
tình hình mới (giai đoạn 2);
(4) Khu căn cứ hậu cần kỹ thuật;
(5) Trung tâm chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
(6) Nâng cấp Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi, đầu tư trụ sở II,
huyện Tư Nghĩa;
(7) Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, hạng mục: Nhà
làm việc, nhà thực hành, ứng dụng khoa học công nghệ và các hạng mục phụ trợ;
(8) Chuyển đổi số hoạt động cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi,
xây dựng kho dữ liệu số phục vụ phát triển kinh tế số;
(9) Xây dựng bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Quảng
Ngãi và Khu Kinh tế Dung Quất.
(10) Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống đài truyền thanh
cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
2. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.
3. Kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét biểu quyết thông qua các nghị quyết về
những nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh nêu tại khoản 1 nêu trên.
4. Bế mạc.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, PCT HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- C-PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn;
- Website Văn phòng;
- Lưu: VT, CV(D2).
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