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BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 37, từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019)
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: Họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lễ khai giảng năm
học 2019-2020 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Phân hiệu Quảng Ngãi.
2. Chủ trì:
- Họp: UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; rà soát và giải quyết một số kiến nghị của Ban Quản lý Công viên địa
chất Lý Sơn - Sa Hu nh; nghe o c o về công t c chuẩn ị Đại hội đại iểu
c c dân tộc thiểu số tỉnh l n th III- năm 2019; em t c c kiến nghị của
Trung tâm Bảo t n và ph t huy nghệ thu t dân ca ài ch i và h t hố Quảng
Ngãi; nghe o c o kết quả thực hiện ết lu n của Chủ tịch UBND tỉnh tại
Thông o số 147/TB-UBND ngày 25/6/2019 liên quan đến dự n Nhà m y ử
lý rác thải sinh hoạt tại ã Nghĩa , việc thu gom, ử lý r c thải sinh hoạt trên
địa àn thành phố Quảng Ngãi tại ãi r c Đ ng Nà, ã Tịnh Thiện và việc khảo
s t, l p dự n đ u tư ây dựng hu ử lý chất thải rắn sinh hoạt t p trung tại ã
Tịnh Hiệp; Hội đ ng thẩm định gi đất tỉnh.
3. Làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư ph p về thực hiện
việc kiểm tra, điều tra, khảo s t tình hình thi hành ph p lu t về ảo hiểm ã hội,
ảo hiểm y tế, ảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa àn tỉnh.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 38 (từ ngày
16/9/2019 đến ngày 22/9/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị trực
tuyến toàn quốc “Đẩy mạnh triển khai thanh to n điện tử không dùng tiền mặt
trong y tế”.
2. Chủ trì:
- Họp: UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; chỉ đạo giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa c c hộ dân với Công ty
Cổ ph n Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi tại c c ã: Phổ Nhơn và Phổ
Phong, huyện Đ c Phổ; xem xét, giải quyết vướng mắc trong công t c i
thường, giải phóng mặt ằng đối với c c dự n trên địa àn hu kinh tế Dung
Quất; cho ý kiến, giải quyết ngu n nước cấp ổ sung cho dự n Cấp nước thô

cho dự n hu liên hợp sản uất gang th p H a Ph t Dung Quất và xem xét
việc duy trì ngu n nước cấp liên tục cho Nhà m y lọc d u Dung Quất.
3. Làm việc với: Hội đ ng Di sản văn hóa quốc gia; Ban Quản lý hu
kinh tế Dung Quất và c c CN Quảng Ngãi, c c Ban Quản lý chuyên ngành
tỉnh về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đ u tư công được giao,
nhiệm vụ 3 th ng cuối năm 2019; Sở Tư ph p về tình hình thực hiện nhiệm vụ
của ngành Tư ph p; UBND huyện Ba Tơ về tình hình thu ngân s ch địa
phương, chính s ch giảm nghèo, công t c dân tộc và hoạt động Ban đại diện
HĐQT NHCSXH huyện; Đài Ph t thanh và Truyền hình tỉnh để cho ý kiến về
việc lựa chọn phương n tín hiệu, diện phủ sóng kênh PTQ trên hạ t ng số mặt
đất của SDTV; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và c c đơn vị liên
quan đến việc đẩy nhanh qu trình thẩm định gi đất.
4. iểm tra thực tế một số điểm trường c n sửa chữa tại huyện Tư Nghĩa.
5. Tiếp công dân định k th ng 9/2019./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh ( /c);
- Chủ tịch, c c PCT UBND tỉnh ( /c);
- Văn ph ng Tỉnh uỷ;
- Văn ph ng Đoàn ĐBQH;
- Văn ph ng HĐND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVCP, c c P. N/C u, CBTH;
- Lưu: VT, THptth293.
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