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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: 493 /BC-VP

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 16, từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019)
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
Tỉnh ủy lần thứ 15, Khóa XIX; buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với
Đoàn công tác Trung ương do Thứ trưởng- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Hoàng Thị Hạnh làm trưởng đoàn về khảo sát kết quả 10 năm thực hiện
Quyết định 221 của Ban Bí thư (khóa X) về quy chế phối hợp giữa Ban tuyên
giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân;
buổi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng một số dự án trọng điểm đang được
đầu tư trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn của Đoàn công tác do đồng chí Lê Viết
Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh dẫn đầu; Hội nghị biểu dương người khuyết tật và người làm
công tác vì người khuyết tật lần thứ I-2019; các buổi Lễ: Tưởng niệm 50 năm
ngày xảy ra vụ thảm sát Khánh Giang - Trường Lệ; phát động Tháng hành
động vì an toàn thực phẩm; kỷ niệm 20 năm Hội Người mù tỉnh; phát động
cuộc vận động xây dựng "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" năm
2019; công bố và trao quyết định về công tác cán bộ và bàn giao nhiệm vụ
Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi; khai trương hoạt động Cổng Thông
tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi; khai mạc Ngày sách Việt Nam trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi; lễ dâng hương tưởng niệm 72 năm ngày mất cụ Huỳnh
Thúc Kháng; Viếng hương mộ đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ.
2. Chủ trì họp: UBND tỉnh cho ý kiến đối với nội dung về việc trích lại
quỹ đất ở và đất tái định cư đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án
đầu tư phát triển đô thị và tình hình thực hiện tách thửa, chuyển nhượng
quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; cho ý kiến về việc giao đất ở cho các đối
tượng thuộc diện thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến làm việc
tại tỉnh Quảng Ngãi; Tiểu ban các hoạt động kinh tế phục vụ lễ Kỷ niệm 30
năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi 01/7/1989- 01/7/2019 để phân công nhiệm
vụ cho các thành viên; họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quí
I/2019.
3. Tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019.

II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 17 (từ
ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị
Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây
Nguyên lần thứ 6; Hội nghị trực tuyến Chính phủ về hội nhập quốc tế; họp
với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hà Nội.
2. Chủ trì:
- Hội nghị "Phân tích, đánh giá kết quả PCI năm 2018 và giải pháp năm
2019; Công bố kết quả DDCI năm 2018 và gặp gỡ đối thoại với doanh
nghiệp, nhà đầu tư Quý I/2019";
- Họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; kiểm tra việc lập Hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh;
tháo gỡ các vấn đề liên quan đến dự án Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt
Nghĩa Kỳ và việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
trong thời gian tới; chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc trong việc đầu tư các
chợ thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; cho ý kiến về: nội dung Kế
hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững,
giai đoạn 2019 - 2020; phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất công sản
trên địa bàn tỉnh.
3. Làm việc với UBND huyện Nghĩa Hành về Di tích quốc gia Trường
Lũy - Quảng ngãi.
4. Kiểm tra thực tế: Hoạt động du lịch tại xã Bình An, huyện Bình Sơn;
một số di tích trên địa bàn tỉnh; cơ sở đào tạo nghề tại huyện Đức Phổ thuộc
Trường Cao đẳng Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi./.
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, THptth107.

Nguyễn Minh Đạo
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