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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 75

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm
Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi và Hội nghị xúc tiến đầu tư
(Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/4/2019)
Theo tinh thần cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các hoạt động chào
mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi và Hội nghị xúc tiến đầu
tư ngày 14/5/2019, UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày
02/4/2019, cụ thể như sau:
I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG
1. Các hoạt động triển lãm
a) Hội chợ Triển lãm sản phẩm núi Ấn sông Trà năm 2019
- Thời gian: Từ ngày 15 - 23/6/2019.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và Chợ tạm (cũ), đường
Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Công Thương
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi, các sở,
ban ngành, UBND các huyện, thành phố, một số đơn vị liên quan.
b) Tổ chức Triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi mở rộng
- Thời gian: Từ ngày 15 - 22/6/2019.
- Địa điểm: Quảng trường tỉnh, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa
Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Cơ quan tham mưu thực hiện: Hội Sinh vật cảnh Quảng Ngãi.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương; các sở, ban ngành, UBND các
huyện, thành phố, Hội sinh vật cảnh các tỉnh, thành phố.
2. Lễ Khánh thành các công trình
a) Cầu Thạch Bích
- Thời gian: Vào ngày 15/6/2019.
- Địa điểm: Tại công trình cầu Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi.
- Cơ quan tham mưu thực hiện: UBND thành phố Quảng Ngãi.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban ngành liên quan.

b) Nghĩa trang liệt sỹ xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ
- Thời gian: Ngày 20/6/2019.
- Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ.
- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND huyện Đức Phổ, các sở, ban ngành,
hội đoàn thể liên quan.
c) Dự án Thuỷ điện Đăkre
- Thời gian: Ngày 20/6/2019.
- Địa điểm: Tại công trình.
- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện
Sơn Tây và Công ty CP Thủy điện Thiên Tân.
d) Thành phố Giáo dục quốc tế Quảng Ngãi (IEC Quảng Ngãi)
- Thời gian: 14h ngày 28/6/2019.
- Địa điểm: Trụ sở Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi, thành phố
Quảng Ngãi.
- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban ngành, UBND các huyện,
thành phố và Công ty TNHH Thành phố Giáo dục quốc tế Quảng Ngãi.
đ) Một nhà máy thuộc Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hoà Phát
- Thời gian: Trong khoảng tháng 5-6/2019.
- Địa điểm: Tại công trình.
- Cơ quan tham mưu thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và
các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban ngành liên quan, Công ty Cổ
phần Thép Hoà phát Dung Quất.
3. Lễ khởi công
a) Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc
- Thời gian: Từ 7h30 – 8h30 ngày 29/6/2019
- Địa điểm: Tại công trường.
- Cơ quan tham mưu thực hiện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các
công trình giao thông tỉnh.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban ngành liên quan, UBND thành
phố Quảng Ngãi.
b Một dự án của Tập đoàn FLC tại Dung Quất
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- Thời gian, địa điểm: Do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu
công nghiệp Quảng Ngãi quyết định.
- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công
nghiệp Quảng Ngãi.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện
Bình Sơn và Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.
4. Giải thể thao Dù lượn Lý Sơn
- Thời gian: Từ 20-24/6/2019.
- Địa điểm: Tại huyện Lý Sơn.
- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban ngành, UBND các huyện,
thành phố và đơn vị tổ chức sự kiện.
5. Chung kết Cuộc thi Người đẹp núi Ấn sông Trà
- Thời gian: Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 27/6/2019.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao Phường Trần Phú (hoặc sân vận
động phường Trương Quang Trọng hoặc tại IEC Quảng Ngãi).
- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban ngành, UBND các huyện,
thành phố; Công ty Bee Design.
- Nội dung, hình thức:
+ Cuộc thi được tổ chức thành ba vòng thi: Vòng Sơ Khảo, Vòng Bán kết
và Vòng Chung kết tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
+ Đối tượng tham gia là nữ công dân có quê quán hoặc đang cư trú tại
tỉnh Quảng Ngãi.
6 Hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa
a) Tổ chức đưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu (các đồng chí
nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trưởng, Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội
tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ) thăm một số công trình lớn trên địa bàn
tỉnh:
- Thời gian: Ngày 28/6/2019.
- Địa điểm: Khu Kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp Đô thị và Dịch vụ
VSIP Quảng Ngãi.
- Cơ quan tham mưu thực hiện: Ban Dân vận Tỉnh ủy.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
các Văn phòng: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội
tỉnh; các sở, ban ngành, địa phương liên quan.
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b) Tổ chức mời cơm thân mật các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu:
- Thời gian: Chiều ngày 26/8/2019 (thời gian, địa điểm cụ thể có Giấy
mời riêng).
- Cơ quan tham mưu thực hiện: Ban Dân vận Tỉnh ủy.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các sở, ban
ngành, địa phương liên quan.
c) Tổ chức Đoàn của tỉnh thăm các cá nhân có đóng góp lớn đối với sự
phát triển của tỉnh Quảng Ngãi
- Thời gian: Từ ngày 25-28/6/2019.
- Cơ quan tham mưu thực hiện: Ban Dân vận Tỉnh ủy.
d) Các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa tại các huyện, thành phố:
- Thời gan: Tổ chức trong tháng 6 -7/2019.
- Cơ quan thực hiện: UBND các huyện, thành phố.
II. LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH QUẢNG NGÃI
1. Thời gian: Vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 28/6/2019 (thứ Sáu).
2. Địa điểm: Quảng trường đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng
Ngãi.
3. Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4. Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh, các sở, ban ngành, UBND thành phố Quảng Ngãi; đơn vị tổ chức
sự kiện.
5. Nội dung chương trình (Truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và PTQ)
a) Phần Lễ
- Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức
- 01 tiết mục nghệ thuật
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Chào cờ
- Diễn văn của lãnh đạo tỉnh
- Phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước
- Phát biểu tiếp thu của Ban Tổ chức Lễ
- Công bố và đón nhận các hình thức khen thưởng cao (có Đoàn quân
nhạc Quân khu 5 tấu nhạc).
b) Phần Hội
- Chương trình nghệ thuật chào mừng (có kịch bản riêng).
- Bắn pháo hoa.
- Kết thúc Lễ.
6. Thành phần đại biểu mời
4

a) Đại biểu Trung ương và ngoài tỉnh:
- Đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
- Đại diện các bộ, ban ngành Trung ương.
- Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao một số tỉnh, thành phố.
- Lãnh đạo các tỉnh, thành phố là người Quảng Ngãi đã nghỉ hưu, đương
chức trong cả nước.
- Các đồng chí cán bộ sỹ quan được phong hàm cấp tướng; các nhà nghiên
cứu, nhà khoa học có học hàm Giáo sư hoặc giữ chức vụ viện trưởng, hiệu
trưởng, giám đốc học viện, đại học có quê quán tại Quảng Ngãi.
- Một số cá nhân có đáng góp lớn đối với sự phát triển của tỉnh Quảng
Ngãi.
- Đại diện các Hội đồng hương Quảng Ngãi tại các tỉnh, thành phố.
b) Đại biểu trong tỉnh:
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại
biểu Quốc hội tỉnh, UBMTTQVN tỉnh qua các thời kỳ.
- Đại diện Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Mẹ Việt
Nam Anh hùng.
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức
chính trị - xã hội
- Đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của
UBND tỉnh.
- Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành
phố.
- Đại diện lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có đóng
góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.
- Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên, đoàn viên
thanh niên và nhân dân.
- Lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương
thường trú tại tỉnh và cơ quan báo chí của tỉnh.
III. HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/6/2019 (thứ Bảy)
2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị Diamond Place, số 05 Tôn Đức Thắng,
Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi.
3. Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
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4. Cơ quan phối hợp thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và
các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành
phố.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công theo dõi, tổng hợp
Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền cho đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Nội dung chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp
tình hình hoạt động, nhiệm vụ của các Tiểu ban theo Quyết định số 01/QĐ-BTC
ngày 02/4/2019, báo cáo Trưởng Ban tổ chức trước khi tổ chức các cuộc họp định kỳ
vào cuối tháng 5/2019, ngày 15/6/2019 hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
Các Tiểu ban báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cho
Trưởng Ban tổ chức (thông qua Trưởng Tiểu ban Nội dung tổng hợp) trước 02
ngày tổ chức các cuộc họp định kỳ.
2. Văn phòng Tỉnh uỷ
Chủ trì, phối hợp với các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn
ĐBQH tỉnh và các sở, ngành liên quan tham mưu cho đồng chí Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành hoạt động cụ thể của Tiểu
ban Lễ tân, hậu cần, vận động tài trợ.
(Các nội dung khác không thay đổi tại Kế hoạch này tiếp tục thực hiện
theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh)./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ,
Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các cơ quan giúp việc Tỉnh uỷ;
- Ủy ban MTTQVN và các hội đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu
quốc hội tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh,;
- UBND các huyện, thành phố;
- BQLDA: Giao thông, Dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Hội sinh vật cảnh Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH Thành phố Giáo dục quốc tế Quảng
Ngãi, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần
Thép Hoà Phát Dung Quất, VSIP Quảng Ngãi;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Công ty CP Thuỷ điện Thiên Tân;
- VPUB: C, PCVP, các Phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbnt344.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng
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