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BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 08, từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)
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: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày
03/12/2009 của Ban Bí thư về thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm
của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông
thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2020”;
Hội nghị trực tuyến về “Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản
và cơ giới hóa nông nghiệp”.
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; đánh giá 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 2019; Ban Tổ chức Hội khỏe
Phù Đổng tỉnh lần thứ XIII, năm 2020; nghe và cho ý kiến đối với việc phân
khai kinh phí thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội
vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo Quyết
định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Hội đồng
thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; làm việc với Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về hoạt động của đơn vị và
kế hoạch triển khai các dự án trong năm 2020 do Ban làm chủ đầu tư.
3. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.
4. Tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 09 (từ
ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự họp: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Tổng
kết công tác Quản lý thị trường năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
2. Chủ trì họp: Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh về dự thảo Kế hoạch tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030 và cho
ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền; họp Thường trực Ban Chỉ đạo để
nghe báo cáo việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; nghe báo cáo tham
gia ý kiến đối với 02 dự án về thể thao, du lịch; nghe và cho ý kiến xử lý vụ

tranh chấp đất đai giữa ông Trần Đức Hiếu với bà Huỳnh Thị Thanh Tiên;
thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030; họp Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh.
3. Kiểm tra: Công tác phòng chống dịch Covid-19; Di tích lịch sử Địa
đạo Hiệp Phổ Nam tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành; thăm Trung tâm
Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trạm Y tế xã tiêu biểu.
4. Dự Lễ dâng hương kỷ niệm 114 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn
Đồng./.

Nơi nhận:

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ 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, THntp55.
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