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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN PHÒNG
Số: 627 /BC-VP

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 20, từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019)
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: Hội nghị công bố Quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh
ủy, nhiệm kỳ 2015 -2020; Họp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh
ủy; Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng,
chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Hội nghị trực tuyến đánh giá triển khai thi
hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; tiếp xúc cử tri tại các xã: Long Mai,
Long Sơn, huyện Minh Long; khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Chủ trì:
- Hội thảo “Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Quảng Ngãi” năm 2019.
- Họp UBND tỉnh: cho ý kiến về Đề cương Kế hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2030; giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đẩy
nhanh tiến độ thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ Khu dân cư Sa
Huỳnh; xem xét, giải quyết vướng mắc liên quan đến việc thực hiện dự án Siêu
thị vật liệu xây dựng và Dịch vụ Vận chuyển Hân Nga tại phường Nghĩa Chánh,
thành phố Quảng Ngãi và dự án Siêu thị Thương mại tổng hợp và Dịch vụ Hà
Tây tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh; nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội
Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III - năm
2019; cho ý kiến Đề án và dự thảo Nghị quyết thu phí tham quan danh lam
thắng cảnh, công trình bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn.
3. Kiểm tra thực tế một số công trình trọng điểm tại Khu kinh tế Dung
Quất và dự án mở rộng Đường Quảng Ngãi - Chợ Chùa.
4. Thăm Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và một số chùa trên
địa bàn tỉnh.
5. Tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019.
6. Đi công tác tại Hà Nội.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 21 (từ ngày
20/5/2019 đến ngày 26/5/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Chủ trì:
- Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày
18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên
địa bàn tỉnh; Tiểu ban nội dung để rà soát tiến độ thực hiện các hoạt động kỷ
niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh.
- Họp UBND tỉnh: Nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền;
đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo trong 5 tháng đầu
năm 2019, triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến; nghe báo cáo việc giải quyết
vướng mắc dự án du lịch Ánh Vân; kiểm tra công tác chuẩn bị lễ Kỷ niệm 30
năm Ngày tái lập tỉnh, phần Tiểu ban nội dung.
3. Làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự.
4. Kiểm tra thực tế: Di tích quốc gia Trường Lũy - Quảng Ngãi và một số
di tích tại huyện Sơn Hà; các công trình, dự án dự kiến khánh thành nhân dịp kỷ
niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi./.
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, Thbha120.
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