UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG
Số: 143 /BC-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 07, từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)
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 họp: Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc
gia về Chính phủ điện tử; Dự Lễ giao, nhận quân năm 2020.
2. Chủ trì họp: Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh nghe và cho ý kiến đối với
dự thảo Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng cho thời kỳ 05 năm
(2020-2024); Thường trực BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh; Cho ý kiến về nội dung
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết
Quảng Ngãi; Nghe và cho ý kiến việc bổ sung vào bản đồ kế hoạch sử dụng
đất của các huyện, thành phố đối với nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất
của hộ gia đình, cá nhân; Nghe và cho ý kiến giải quyết vướng mắc trong
thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình
thoát nghèo, thoát cận nghèo ở vùng miền núi Quảng Ngãi, giai đoạn 20162020; Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách tỉnh để triển khai công tác thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020; Làm việc với Sở Tài chính về sắp
xếp, xử lý nhà đất.
3. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về kiểm tra công tác phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh;
Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
vi rút mới Corona trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra thực địa di tích Địa đạo Hiệp
Phổ Nam.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 08 (từ
ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. 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 việc
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 tại 02
huyện Sơn Tây và Tây Trà; 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.
2. Kiểm tra: Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng vi rút mới Corona gây ra; Trường THPT Phó Mục Gia.
3. Tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020./.
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, THntp45
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