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Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 26, từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019)
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: Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16, khóa XIX; Họp Thường trực Tỉnh ủy
và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt
Chị thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường
xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người
dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; khởi công Quần thể du lịch nghỉ
dưỡng FLC Quảng Ngãi; khánh thành thành phố Giáo dục Quốc tế- IEC Quảng
Ngãi và Khách sạn, resort Đảo Ngọc Lý Sơn; khai mạc Triển lãm sách “Quảng
Ngãi- 30 năm, một chặng đường”; chung kết cuộc thi Người đẹp Núi Ấn Sông
Trà.
2. Chủ trì:
- Hội nghị tổng kết chương trình h p tác gi a tỉnh với Tổ chức Plan
International Việt Nam, giai đoạn 2000-2019;
- Họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền;
Tiểu ban nội dung rà soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập
tỉnh; đánh giá kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; nghe báo cáo, giải quyết một số
vướng mắc liên quan đến dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa
Kỳ, dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tại xã Hành Dũng, việc
thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi tại bãi rác
Đồng Nà, xã Tịnh Thiện; nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả rà soát
đối với các dự án đầu tư xây dựng ch trên địa bàn tỉnh đã đư c cấp Quyết định
chủ trương đầu tư và xem xét hướng giải quyết trong thời gian đến; xem xét,
giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Công ty TNHH MTV xây dựng và kinh
doanh, dịch vụ Quảng Ngãi (QISC); cho ý kiến phương án xử lý đối với Công
ty TNHH Nhà nước MTV Dư c - Vật tư y tế Quảng Ngãi và Công ty TNHH
MTV Lâm nghiệp Trà Tân - Quảng Ngãi; cho ý kiến về điều chỉnh kế hoạch
vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia
giảm nghèo bền v ng trên địa bàn tỉnh;
- Gặp gỡ, đối thoại công khai với 12 công dân ở xã Bình Hiệp và Bình
Long có khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng
thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn quan huyện Bình Sơn.

- Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 03 Phó Hiệu trưởng Trường Cao
đẳng nghề Việt Nam- Hàn Quốc - Quảng Ngãi.
3. Làm việc với: Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra,
giải quyết khiếu nại của một số công dân tại xã Hành Dũng và xã Phổ Thạnh; Tổ
chức Plan về tổng kết tình hình thực hiện các dự án hỗ tr trên địa bàn tỉnh; Hiệp
hội doanh nghiệp tỉnh.
4. Đi công tác tại Hà Nội.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 27 (từ ngày
01/7/2019 đến ngày 07/7/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Đón Đoàn A; Họp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương 6 tháng đầu năm 2019; Lễ kỷ
niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh; khởi công dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc
trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh; thăm Trường liên cấp
Thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi; chương trình Hành trình cuộc
sống năm 2019; Chương trình Cà phê Doanh nhân và Hỗ tr khởi nghiệp năm
2019
2. Chủ trì:
- Tổng duyệt Chương trình Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh.
- Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.
- Họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền;
Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao
năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi; Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo
Đề án thực hiện thí điểm S a học đường.
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; Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thành
phố Hồ Chí Minh.
4. Kiểm tra hiện trường công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày
tái lập tỉnh.
5. Đi công tác nước ngoài./.
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, THptth198.
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