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Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 42, từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)
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, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị
trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5
khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao
thông quý III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV-2019; Đại hội
đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019; Lễ vinh
danh “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” năm 2018 và phát động phong
trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện Văn hóa công
sở” giai đoạn 2019-2025 và trao cờ thi đua; Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập
huyện Đức Phổ; Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực
phẩm tỉnh Quảng Ngãi (2009-2019); Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt
Nam 2019 và Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây
dựng Nông thôn mới toàn quốc tại Hà Nội.
2. Chủ trì:
- Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
Nông thôn mới.
- Họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; nghe và cho ý kiến về phương án khắc phục tồn tại tại các điểm định
canh định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số; Hội đồng thăng hạng
chức danh nghề nghiệp giáo viên tỉnh Quảng Ngãi 2019; giải quyết vướng
mắc quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể
đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh.
3. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Khí tượng thủy văn.
4. Làm việc với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà về lĩnh vực khoa giáo - văn
xã theo nội dung Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND
tỉnh.
5. Tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019.

II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 43 (từ
ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lễ hội chào
mừng năm học mới 2019- 2020 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
2. Chủ trì:
- Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
trên địa bàn tỉnh.
- Họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
giai đoạn 2016-2020 để đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm và
nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm đối với chương trình phát triển
lâm nghiệp bền vững của tỉnh; cho ý kiến đối với Đề án sửa chữa, nâng cấp
mộ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024; cho ý kiến:
tháo gỡ về một số nội dung vướng mắc phát sinh trong quá trình xác định giá
đất trên địa bàn tỉnh, dự thảo hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh
trình UNESCO; Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.
3. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do
bà Lê Thị Kim Dung - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Giao dục và Đào tạo làm
Trưởng đoàn về công tác pháp chế.
4. Làm việc với: Sở Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành
Tư pháp; các huyện Tây Trà, Trà Bồng về lĩnh vực khoa giáo - văn xã theo
nội dung Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh.
5. Kiểm tra thực tế: Phương án phòng, chống thiên tai đối với Nhà máy
lọc dầu Dung Quất và Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất;
hiện trường Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú và địa điểm dự kiến xây
dựng bãi rác thải tập trung tại huyện Sơn Tịnh./.
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, THptth348.
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