UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG
Số: 494

/BC-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 19, từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020)
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: Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh ủy; Hội nghị trực
tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn,
thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó dịch Covid-19;
Hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQCP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19.
2. Chủ trì họp: Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số
nội dung thuộc thẩm quyền; làm việc với Ban Quản lý dự án các công trình
điện miền Trung để giải quyết các vướng mắc và chỉ đạo giải pháp đẩy nhanh
tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đường dây truyền tải có
cấp điện áp 220kV và 500kV, đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi;
nghe và cho ý kiến giải quyết vướng mắc trong việc xác định giá tính thuế tài
nguyên đối với cát dùng trong xây dựng và ban hành bảng giá tính lệ phí
trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh; kiểm tra thực địa việc sử dụng đất đối
với Trung tâm Giống Quảng Ngãi.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 20 (từ
ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự họp: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
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; họp định kỳ
Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; giải quyết vướng
mắc, khó khăn trong việc di dời và tái định cư cho các hộ dân đang sống tại
ngôi nhà thuộc sở hữu Nhà nước số 427-429 đường Hùng Vương, thành phố
Quảng Ngãi; nghe báo cáo kết quả xử lý kiến nghị của một số hộ dân giao đất
tại Khu dân cư Khối 3, Khối 9 (cũ) phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi;
nghe báo cáo vướng mắc thực hiện Dự án của Trường Đại học Đông Á; kiểm
tra một số trường và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình học
tập sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19; nghe và cho ý
kiến giải quyết đối với các nội dung: Bố trí trụ sở làm việc, hỗ trợ cơ sở vật
chất và phương tiện hoạt động của các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh, sắp xếp

lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác trên địa bàn tỉnh; nghe và cho ý kiến về
phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất trên địa bàn tỉnh; nghe và cho ý kiến
việc khắc phục sạt lở đối với dự án định canh, định cư tập trung Đồng Tranh.
3. Tiếp Công dân định kỳ tháng 5/2020./.
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, THntp147
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