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BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 10, từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020)
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; Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Hội thảo quốc tế Quy hoạch
chuỗi đô thị Du lịch miền Trung; giao ban báo chí định kỳ đánh giá công tác
báo chí trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý và định hướng tuyên
truyền trong thời gian đến.
2. Chủ trì họp: Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số
nội dung thuộc thẩm quyền.
3. Kiểm tra công tác đầu tư, quản lý và hoạt động của Trung tâm Thanh
thiếu nhi Diên Hồng và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 11 (từ
ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự họp: Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị giao
ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019 và phương
hướng năm 2020.
2. Chủ trì họp: Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế xã hội, tác động của dịch Covid-19, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời
gian đến và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền; nghe Tổ giúp việc
của Tổ công tác 571 báo cáo các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên
địa bàn tỉnh; nghe xem xét chỉ đạo, xử lý các kết luận thanh tra của Thanh tra
tỉnh đối với việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa và thực hiện chính sách dồn
điền, đổi thửa kết hợp chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn tỉnh; làm việc với
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về một số nội dung hoạt động của Hội
Nông dân tỉnh trong năm 2020; giải quyết vướng mắc về đất liên quan đến dự
án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận;
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú năm 2020;
Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 làm việc với các Đoàn
kiểm tra, đội phản ứng nhanh, truyền thông...về phòng, chống dịch Covid-19;
nghe và cho ý kiến việc thực hiện thủ tục phá sản Công ty TNHH nhà nước MTV
Dược - Vật tư y tế Quảng Ngãi.

3. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường THPT Võ
Nguyên Giáp, thành phố Quảng Ngãi và kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm
vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh./.

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, THntp71
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