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BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 17, từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)
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 với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về giải quyết vụ
việc khiếu nại liên quan đến Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại
phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ; họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Làm việc
với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
2. Chủ trì họp: Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số
nội dung thuộc thẩm quyền; họp định kỳ Thường trực Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19; Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn
trong việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh; Hội
đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh tổ chức phiên họp để thực hiện
một số nội dung thuộc thẩm quyền.
3. Kiểm tra: công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh xuyên
suốt (từ ngày 20/4-26/4/2020); công tác hậu cần phục vụ nhân viên y tế làm
nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; thăm, kiểm tra việc thực hiện phòng,
chống dịch Covid-19 tại nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Nhất Hưng Trà
Bồng.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 18 (từ
ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự họp HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 18 (bất thường); làm việc với
Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất.
2. Chủ trì họp định kỳ Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19; nghe báo cáo việc thực hiện hỗ trợ kinh phí liên quan đến thủ tục
hồ sơ đất Dự án Cơ sở II Trường Cao đẳng Quảng Ngãi.
3. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh xuyên
suốt (từ ngày 27/4-03/5/2020); kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQCP ngày 09/4/2020 của Chính phủ tại huyện Tư Nghĩa./.
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, THntp125
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