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Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 27, từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019)
I. Ngoài việc chỉ đạo, điều hành xử lý công việc, lãnh đạo UBND tỉnh
thực hiện một số hoạt động chủ yếu sau
1. Dự: Đón Đoàn A; Họp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh
ủy; Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương 6 tháng đầu năm 2019;
Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh; khởi công dự án Đập dâng hạ lưu sông
Trà Khúc trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh; thăm Trường
liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi; lễ bàn giao máy siêu
âm xách tay do Công ty Doosan Vina và Bệnh viện Đại học Chung - Ang
(Hàn Quốc) hỗ trợ cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh; chương trình Hành trình
cuộc sống năm 2019; Chương trình Cà phê Doanh nhân và Hỗ trợ khởi
nghiệp năm 2019.
2. Chủ trì:
- Tổng duyệt Chương trình Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh;
- Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi năm 2019;
- Họp: Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh
tỉnh Quảng Ngãi; Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Đề án thực hiện
thí điểm Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp
phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tại các huyện miền núi
tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh; giải quyết
vướng mắc liên quan đến chủ trương và việc chuyển mục đích sử dụng đất,
giao đất theo tiến độ bồi thường để thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng
khu dân cư trên địa bàn tỉnh; thông qua kết quả thực hiện dự án Rà soát
chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và
điều chỉnh bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030.
3. Tiếp và làm việc với: Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí
Minh; Tập đoàn NIPPON EPC về nghiên cứu, đầu tư dự án xử lý chất thải sinh
hoạt theo công nghệ cao.
4. Kiểm tra hiện trường công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm
ngày tái lập tỉnh.
5. Đi công tác nước ngoài.

II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 28 (từ
ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND
tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 15; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát
triển ngành khoa học và công nghệ (14/7/1989-14/7/2019).
2. Chủ trì họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc
thẩm quyền; nghe báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ
tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc giải quyết liên quan đến Nhà
máy xi măng Đại Việt - Dung Quất thuộc Công ty cổ phần Xi măng Miền
Trung.
3. Đi công tác tại huyện Lý Sơn cùng Đoàn khảo cổ học Việt Nam và tại
Hàn Quốc./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVCP, các P. N/Cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THptth205.
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