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Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 02, từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)
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; Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân
BTVTU (từ ngày 06/01 đến ngày 08/01/2020); Dự lớp bồi dưỡng kiến thức
lãnh đạo tỉnh (từ ngày 06/01 đến ngày 08/01/2020); Hội nghị trực tuyến toàn
quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm dân vận
chính quyền - 2019; Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai
nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hội nghị trực tuyến tổng kết
ngành tài chính năm 2019; Hội nghị trực tuyến toàn quốc về An toàn thực
phẩm; Gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và các đồng chí
diện BTVTU quản lý nghỉ hưu trong năm 2019; Lễ đặt đá xây dựng Chánh
điện Chùa Minh Đức; Chương trình Tết sum vầy; Chương trình Truyền hình
hoạt động từ thiện của Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai.
2. Chủ trì họp: Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh; Ban chỉ đạo xây
dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng cho thời kỳ 2020-2024;
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2019
và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
3. Đón và tiếp Đoàn A./.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 03 (từ
ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị Tổng kết công tác năm
2019, định hướng công tác năm 2020 của Ủy ban Quốc gia UNESCO VN;
Dự Tổng kết KL 61; Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm
2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020; Hội nghị gặp mặt
doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý
2020; Gặp mặt chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; Gặp mặt lãnh
đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí; Dự khai mạc Hội báo xuân.
2. Chủ trì họp: Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến nội dung thuộc
thẩm quyền; Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Làm việc với các sở
thuộc khối văn hóa - xã hội và các địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị Tết
phục vụ nhân dân; Họp cho ý kiến Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Họp Ban chỉ đạo chống thất thu
thuế.
3. 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, mừng thọ Người cao
tuổi; Kiểm tra công tác chuẩn bị Tết cho người nghèo tại các địa phương;
Tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020./.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Chủ tịch, 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, THntp18
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