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BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 29, từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019)
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: Họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị
trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, tình
hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật
Quy hoạch.
2. Chủ trì họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc
thẩm quyền; trực báo đánh giá tiến độ thực hiện các công trình lớn và công
tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2019; giải quyết vướng mắc tại Khu tập thể Công ty Xuất nhập
khẩu Quảng Ngãi.
3. Làm việc với Đoàn kiểm tra Thanh tra Bộ Công an về kiểm tra việc
thực hiện kết luận thanh tra tại UBND tỉnh.
4. Tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 30 (từ
ngày 22/7/2019 đến ngày 28/7/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương
binh - Liệt sỹ.
2. Thăm các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trong tỉnh.
3. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị sơ
kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019; Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc
gia về Chính phủ điện tử; Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo
đảm trật tự an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III
năm 2019; Lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh;
Giao lưu điển hình tiên tiến Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải
miền Trung năm 2019.
4. Chủ trì họp: Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh để
đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7
tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2019; Ban chỉ đạo 389

của tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019, triển
khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019; tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án
Thiết lập Hệ thống sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân và Đề án xã hội
hóa hoạt động Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2025; cho ý
kiến về phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
và Xây dựng Quảng Ngãi và tiến độ thực hiện cổ phần hóa tại Công ty QISC
và các đơn vị sự nghiệp công lập; kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chủ
tịch UBND tỉnh về việc giải quyết tình trạng người dân tự tập, cản trở việc
chạy thử nghiệm Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng
Ngãi.
5. Tiếp và làm việc với: Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng
Trần Anh Tuấn làm Trưởng đoàn về đề án thành lập thị xã Đức Phổ và các
phường thuộc thị xã Đức Phổ, Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành
chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn 2019-2021 và Đề án thực hiện
chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn; lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp
(Singapore), Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) để trao
đổi một số nội dung liên quan đến việc triển khai dự án Nhà máy điện tuabin
khí chu trình hỗn hợp Dung Quất II; Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình
hình triển khai xây dựng và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công
tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án Đường dây 500kV Vũng Áng
- Dốc Sỏi - Pleiku 2, Đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn và Đường
dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi.
6. Kiểm tra các công trình văn hóa tại huyện Sơn Hà.
7. Đi công tác trong và ngoài nước./.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- 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, THptth236.
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