Trung tâm
Công báo và
Tin học
27.09.2019
17:39:12
+07:00

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG
Số: 1462

/BC-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 38, từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)
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 “Đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt
trong y tế”.
2. Chủ trì:
- Họp: UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; chỉ đạo giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa các hộ dân với Công ty
Cổ phần Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi tại các xã: Phổ Nhơn và Phổ
Phong, huyện Đức Phổ; xem xét, giải quyết vướng mắc trong công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung
Quất; cho ý kiến, giải quyết nguồn nước cấp bổ sung cho dự án Cấp nước thô
cho dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và xem xét
việc duy trì nguồn nước cấp liên tục cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
3. Làm việc với: Bộ Tài nguyên và Môi trường về tháo gỡ một số vướng
mắc liên quan đến thực hiện pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh; Hội đồng Di
sản văn hóa quốc gia về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn
hóa phi vật thể, di tích quốc gia đặc biệt, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh;
Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, các Ban Quản
lý chuyên ngành tỉnh về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư
công được giao, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh để cho ý kiến về việc lựa chọn phương án tín hiệu, diện phủ sóng
kênh PTQ trên hạ tầng số mặt đất của SDTV; UBND huyện Ba Tơ về tình hình
thu ngân sách địa phương, chính sách giảm nghèo, công tác dân tộc và hoạt
động Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.
4. Kiểm tra thực tế một số điểm trường cần sửa chữa tại huyện Tư Nghĩa.
5. Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 39 (từ ngày
23/9/2019 đến ngày 29/9/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị trực
tuyến toàn quốc về vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện

mục tiêu giảm nghèo bền vững; Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy phân
bổ và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019.
2. Chủ trì:
- Hội nghị đánh giá kết quả tổng kết 10 năm (2009-2019) việc triển khai
thực hiện Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh về
Đề án thành lập Quỹ chăm sóc người cao tuổi xã, phường, thị trấn và lấy ý kiến
việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Đề án thực hiện giai đoạn 2019-2024.
- Họp: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh
Quảng Ngãi; nghe Tổ giúp việc của Tổ công tác 571 báo cáo các vụ việc đông
người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh; cho
ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án Quy hoạch, phát triển và quản lý báo
chí tỉnh Quảng Ngãi.
3. Làm việc với UBND huyện Sơn Tây về tình hình thu ngân sách địa
phương, chính sách giảm nghèo, công tác dân tộc và hoạt động Ban đại diện
HĐQT NHCSXH huyện.
4. Kiểm tra thực tế một số điểm trường xuống cấp cần sửa chữa tại huyện
Đức Phổ./.
Nơi nhận:
- 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, THptth308.
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