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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 40, từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019)
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; phiên giải
trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh; Hội nghị tổng kết 10 năm
thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tổ
chức và hoạt động của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; Hội thảo chia sẻ
kinh nghiệm thực hiện mô hình hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, đa dạng
hóa sinh kế theo chuỗi giá trị; tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước kỳ
họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh và xã Bình
Trung, huyện Bình Sơn; tiếp xúc cử tri tại xã Long Mai, huyện Minh Long;
Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh
(02/10/1989-02/10/2019); Chương trình Cà phê Doanh nhân và Hỗ trợ khởi
nghiệp năm 2019.
2. Chủ trì:
- Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn
2009-2019.
- Họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; UBND tỉnh định kỳ tháng 9/2019; Hội đồng xử lý kỷ luật; Ban Chỉ
đạo chống thất thu ngân sách nhà nước để bàn giải pháp chống thất thu thuế
trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; nghe Tổ
giúp việc của Tổ công tác 571 báo cáo các vụ việc đông người, phức tạp, kéo
dài trên địa bàn tỉnh. Họp báo kinh tế - xã hội quí III/2019.
- Đối thoại với ông Nguyễn Trần Côi.
3. Làm việc với UBND các huyện: Sơn Tịnh, Đức Phổ về lĩnh vực Khoa
giáo - Văn xã theo nội dung Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 24/9/2019 của
UBND tỉnh.
4. Kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lụt, bão đối với hồ chứa nước
Liệt Sơn và một số hồ chứa nước trên địa bàn huyện Đức Phổ.

II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 40 (từ
ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp xúc cử
tri tại xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành; xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức; các
xã Long Hiệp, Long Sơn, Long Môn, Thanh An, huyện Minh Long; Hội nghị
biểu dương Người cao tuổi và người làm công tác vì Người cao tuổi tiêu biểu
lần thứ I - năm 2019; Gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
2. Chủ trì họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc
thẩm quyền; Hội đồng thẩm định nhiệm vụ Điều tra, đánh giá khoanh định
vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác, sử dụng nước trên địa
bàn tỉnh; rà soát toàn bộ nội dung công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu
các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III - năm 2019; cho ý kiến việc hỗ trợ
kinh phí cho tỉnh Champasak, CHDCND Lào để khắc phục hậu quả do bão lũ
gây ra (từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/2019), sớm ổn định cuộc sống; Hội
đồng thẩm định giá đất.
3. Làm việc với: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để cho ý kiến về
một số nội dung thực hiện dự án Khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa tại đảo
Lý Sơn; UBND các huyện Ba Tơ, Mộ Đức, Minh Long về lĩnh vực khoa giáo
- văn xã theo nội dung Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 24/9/2019 của
UBND tỉnh./.
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, THptth321.
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