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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 103 /BC-VP

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 03, từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)
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; kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển
khai nhiệm vụ năm 2019 ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Hội nghị sơ kết
03 năm nhân rộng các mô hình học tập giai đoạn 2016-2018 và tổng kết công
tác khuyến học năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Hội nghị Ban Chấp
hành lần thứ 10 - khóa V, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi; Chương trình Hành
trình kết nối yêu thương.
2. Chủ trì: Hội nghị quân chính năm 2019; họp nghe báo cáo chuẩn bị
thực hiện Chương trình Kết nối yêu thương.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 04 (từ
ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Đón và làm việc với Đoàn A.
2. Thăm các cơ quan, gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, dâng hương tại các Nhà lưu niệm, viếng các đồng chí
lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã mất; thăm, chúc Tết người cao tuổi và các
đồng chí nguyên lãnh đạo UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhân dịp Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
3. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương
trình Tết sum vầy; gặp mặt các chức sắc tôn giáo tiêu biểu; gặp mặt lãnh đạo,
phóng viên các cơ quan báo chí; trao quà cho Hội Nạn nhân chất độc da cam
và Cựu chiến binh; lễ khởi động năm thanh niên tình nguyện năm 2019 tại
huyện Sơn Hà; khai trương Văn phòng cơ quan xúc tiến đầu tư Hàn Quốc
(KOTRA) và thăm, chúc Tết Kênh truyền hình VTV8 tại Thành phố Đà
Nẵng.
4. Chủ trì họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc
thẩm quyền; cho ý kiến về kết quả thực hiện Đề án thí điểm Chính sách
khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và

vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn 02 huyện: Sơn Tây và Tây Trà
trong năm 2018.
5. Làm việc với Sư đoàn Bộ binh 307 để nghe, chỉ đạo giải quyết việc
người dân lấn chiếm đất quốc phòng của Sư đoàn tại xã Phổ Phong, huyện
Đức Phổ./.
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, THptth23.
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