UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG
Số: 470

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-VP

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 18, từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020)
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; HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 18
(bất thường); làm việc với Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất; Hội
nghị trực tuyến lấy ý kiến Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (Sửa đổi).
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).
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 19 (từ ngày
04/5/2020 đến ngày 10/5/2020) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự họp: Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh ủy; Hội nghị trực
tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP 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; nghe báo cáo về Đề án sửa chữa, nâng cấp mộ và nghĩa trang
liệt sĩ tỉnh giai đoạn 2020 - 2024; 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; họp Tổ
công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh (Tổ 705); kiểm tra thực tế việc sử dụng đất đối với các địa điểm của Trung
tâm Giống Quảng Ngãi trước khi cổ phần hóa; làm việc, kiểm tra tiến độ thực
hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ./.
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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