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Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 50, từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)
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 HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 17 (từ ngày 09/12 - 12/12);
Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia; Làm việc với Hội Nhà văn Việt
Nam; Tiếp xã giao Đoàn đại biểu tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.
2. Chủ trì họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; Tổ chức họp nghe, chỉ đạo giải quyết vướng mắc việc mua đất (tại Khu
dân cư Đông Phương, xã Nghĩa Hà) phục vụ tái định cư thực hiện dự án Đê kè
Hòa Hà, huyện Tư Nghĩa.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 51 (từ ngày
16/12/2019 đến ngày 22/12/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lễ kỷ niệm 30
năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam; Gặp mặt tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, tướng lĩnh, chỉ
huy tỉnh đội qua các thời kỳ; Dự kỳ họp HĐND huyện Nghĩa Hành, từ ngày 1819/12/2019; Gặp mặt giao lưu doanh nghiệp vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em; Dự
Hành trình kết nối yêu thương năm 2019.
2. Chủ trì: Họp tập thể lãnh đạo UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội
dung thuộc thẩm quyền; Nghe và chỉ đạo các giải pháp bảo đảm cân đối cung
cầu, bình ổn thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020;
Giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng dự án đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi; Hội đồng thẩm
định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Họp giải quyết vướng mắc các
tồn tại của Dự án Khu dịch vụ Chất lượng cao - Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
3. Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; Làm việc với các sở thuộc Khối Khoa
giáo - Văn xã; Tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019./.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- 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, THntp16
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