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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 449 /BC-VP

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 14, từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019)
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 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị
giao ban Câu lạc bộ Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế,
khu công nghệ cao các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ VIII; Chương trình
"Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019".
2. Chủ trì:
- Hội nghị đánh giá tình hình tuyển dụng lao động, giải quyết việc làm
và bàn giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại địa phương
năm 2019 - 2020.
- Họp: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; UBND tỉnh định kỳ Quý I năm
2019; nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết một số vướng mắc trong quá trình
triển khai các dự án tại Khu kinh tế Dung Quất; nghe báo cáo việc bàn giao
quản lý tuyến đường từ đường Hoàng Hoa Thám vào Trường Cao đẳng Việt
Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi; Tổ công tác nghe báo cáo phương án phát
triển Trường Đại học Phạm Văn Đồng; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án
xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh năm 2019 mở rộng và xem
xét đề xuất kiện toàn Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh;
Hội đồng thẩm định giá đất; công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 15 (từ
ngày 09/4/2019 đến ngày 14/4/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kỳ họp thứ
13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII; Hội nghị giao ban trực tuyến công tác
phi chính phủ nước ngoài; Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đại học Huế.
2. Chủ trì họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc
thẩm quyền; Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh
Quảng Ngãi và Hội nghị xúc tiến đầu tư để triển khai Kế hoạch tổ chức các
hoạt động Kỷ niệm và cho ý kiến để hoàn chỉnh kịch bản chi tiết chương trình
Lễ Kỷ niệm; Tiểu ban Nội dung thuộc Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm

30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi để hoàn chỉnh kịch bản chi tiết chương
trình Lễ Kỷ niệm; Hội đồng thẩm định giá đất; báo quý I/2019.
3. Tiếp và làm việc với: Đoàn Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội nhân
dịp Đoàn có chuyến công tác tại tỉnh; Đoàn thanh tra Bộ Ngoại giao để nghe
báo cáo về kết quả công tác thanh tra chuyên ngành tại tỉnh.
4. Làm việc với: Sở Công Thương để nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với
công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Triển lãm sản phẩm núi Ấn sông Trà năm
2019; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra một số nội dung chuẩn bị tổ
chức lễ Kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh./.
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, THptth97.
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