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BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 12, từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020)
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; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị
trực tuyến đánh giá 10 năm thực hiện Đề án An ninh lương thực quốc gia đến
năm 2020.
2. Chủ trì họp: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; tập thể lãnh đạo UBND
tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền; nghe Đoàn xác
minh 1132 (được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 1132/QĐUBND ngày 12/8/2019) báo cáo và đề xuất xử lý nội dung tố cáo; Ban Chỉ
đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Trường Đại
học Phạm Văn Đồng (khu A+B); cho ý kiến đề xuất đầu tư dự án Khu vui
chơi trẻ em kết hợp dịch vụ đa chức năng; nghe và cho ý kiến đối với đề xuất
phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm
nghèo bền vững năm 2020; nghe và cho ý kiến giải quyết vướng mắc trong
việc xác định giá đất tính theo tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất tái định
cư tại một số dự án trên địa bàn thị xã Đức Phổ.
3. Tiếp công dân định kỳ tháng 3/2020.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 13 (từ
ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự họp: Hội nghị Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh
ủy; Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về vấn
đề liên quan đến rác thải.
2. Chủ trì họp: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh báo cáo nội
dung kết quả xác minh tố cáo của công dân; cho ý kiến về phương án sử
dụng đất của Sân vận động (cũ) huyện Sơn Tịnh; giải quyết vướng mắc trong
việc thực hiện các thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản đối với Công ty
TNHH xây dựng và Thương mại Quốc Tiến; nghe và cho ý kiến đối với các
nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng các dự án chợ trên địa bàn tỉnh
đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư; họp báo về sự kiện thành lập thị
xã Đức Phổ, sáp nhập huyện Tây Trà và huyện Trà Bồng, xây dựng chính
quyền một cấp Lý Sơn; Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống covid-19

giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện phòng, chống dịch bệnh; Ban
Chỉ đạo về thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa phổ thông tỉnh
Quảng Ngãi; nghe và cho ý kiến việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng
đất khi nhà nước giao đất tái định cư đối với một số trường hợp cụ thể trên
địa bàn tỉnh; nghe và cho ý kiến đối với việc xác định chi phí đầu tư cơ sở hạ
tầng của dự án, khu đô thị mới để xác định nghĩa vụ tài chính của Nhà đầu tư
khi thực hiện dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa; nghe và cho ý
kiến việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; tổ chức
Lễ khai trương Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi (phiên bản nâng
cấp).
3. Kiểm tra thực tế việc thực hiện các khuyến nghị của châu Âu liên
quan đến khai thác IUU tại Cảng cá Sông Trà Bồng; kiểm tra công tác cách
ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện Quân sự địa phương và cơ sở 2 Trung
tâm Y tế huyện Bình Sơn./.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- CT, 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, THntp84
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