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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 44, từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)
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 công
bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ;
Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác ứng phó bão số 5, mưa lũ; Hội nghị trực
tuyến toàn quốc về triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia; lễ tổng kết và trao
thưởng Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 11 và Cuộc thi Sáng tạo Thanh
thiếu ni n, nhi đ ng tỉnh lần thứ 4 2018-2019); khai giảng năm học mới 20192020 Trường Cao đẳng Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi.
2. Chủ trì họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc
thẩm quyền; Ban Đại diện HĐQT Ng n hàng CS H tỉnh quý III/2019; cho ý
kiến tháo g vướng m c trong việc thực hiện h p phần h tr phát triển sản
xuất thuộc Chương trình Mục ti u Quốc gia giảm nghèo bền vững tr n địa bàn
tỉnh; Hội đ ng thẩm định giá khởi điểm để thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ
phần Cấp thoát nước và y dựng Quảng Ngãi.
3. Tiếp và làm việc với: Đoàn công tác Cơ quan phát triển Pháp AFD và
Quỹ sáng kiến phát triển các thành phố tại Ch u Á CDIA) về dự án “Phát
triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh, thích ứng biến
đổi khí hậu thành phố Quảng Ngãi”.
4. Làm việc với: Ban Quản lý dự án đầu tư x y dựng các công trình Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đơn
vị trong thời gian qua, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng t m của Ban trong
thời gian đến; UBND huyện Bình Sơn về kết quả thực hiện các chỉ ti u, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ UBND tỉnh 2016-2021 khối Khoa giáo
- Văn xã trên địa bàn huyện.
5. Kiểm tra thực tế công tác phòng, tránh bão số 5 năm 2019..
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 45 (từ
ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Họp HĐND
tỉnh khóa II, kỳ họp thứ 16; Hội thảo chuy n đề về phát triển li n kết vùng
Duy n hải miền Trung tại Quảng Nam; lớp b i dư ng kiến thức quốc phòng và

an ninh tại Hà Nội; lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng
chống bạo lực tr n cơ sở giới cấp quốc gia năm 2019.
2. Chủ trì họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc
thẩm quyền; Hội đ ng chung khảo giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn
Đ ng; cho ý kiến đối với h sơ đề nghị x y dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về
một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn tr n địa bàn tỉnh.
3. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về
Phòng chống thi n tai để kiểm tra, đánh giá thiệt hại, xác định nhu cầu kh c
phục hậu quả do bão số 5 tại tỉnh Quảng Ngãi để làm cơ sở đề xuất h tr .
4. Làm việc với huyện Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi về kết quả
thực hiện các chỉ ti u, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ UBND
tỉnh 2016-2021 khối Khoa giáo - Văn xã trên địa bàn./.
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, THptth371.
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