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Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 28, từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019)
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 và HĐND
tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 15; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát
triển ngành khoa học và công nghệ (14/7/1989-14/7/2019).
2. Chủ trì họp: nghe báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó
Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc giải quyết liên quan đến
Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất thuộc Công ty cổ phần Xi măng
Miền Trung; Tổ công tác 339 báo cáo kết quả xác minh, làm rõ nội dung một
số cơ quan báo chí phản ánh và việc khiếu nại Quyết định xử lý kỷ luật của
ông Trần Minh Điệp.
3. Đi công tác tại Hàn Quốc.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 29 (từ
ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
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 triên khai thi hành Luật
Quy hoạch; Hội nghị trực tuyến sơ kết ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2019.
2. Chủ trì họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc
thẩm quyền; xem xét, giải quyết một số vướng mắc về việc thu hồi, giao đất
theo tiến độ bồi thường thực hiện dự án và quy trình, kế hoạch tổ chức lựa
chọn nhà đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị; 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. Tiếp và làm việc với Tập đoàn NIPPON EPC về nghiên cứu, đầu tư
dự án xử lý chất thải sinh hoạt theo công nghệ cao.
4. Làm việc với Đoàn kiểm tra Thanh tra Bộ Công an về kiểm tra việc
thực hiện kết luận thanh tra tại UBND tỉnh.

5. Tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019./.
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