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Số: 1696

/BC-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 45, từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)
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 Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Họp HĐND
tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 16; họp trực tuyến do Phó Thủ tướng Chính phủ
Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai,
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì
về chỉ đạo triển khai ứng phó với bão số 6; họp với Thường trực HĐND tỉnh để
thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17 (cuối năm 2019), HĐND tỉnh
khóa XII; lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Hà Nội; lễ phát
động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở
giới cấp quốc gia năm 2019.
2. Chủ trì họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; bàn phương án triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 6 năm 2019
trên địa bàn tỉnh; cho ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND
tỉnh về một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
3. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về
Phòng chống thiên tai để kiểm tra, đánh giá thiệt hại, xác định nhu cầu khắc
phục hậu quả do bão số 5 tại tỉnh Quảng Ngãi để làm cơ sở đề xuất hỗ trợ và
kiểm tra thực tế công tác triển khai ứng phó với cơn bão số 6 trên địa bàn tỉnh.
4. Làm việc với Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư để nghe báo cáo về thủ tục đầu tư và kế hoạch triển khai thực
hiện các dự án.
5. Kiểm tra công tác ứng phó với bão số 6 tại các vùng trọng điểm của các
huyện Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 46 (từ ngày
11/11/2019 đến ngày 17/11/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội thảo
chuyên đề về phát triển liên kết vùng Duyên hải miền Trung tại thành phố Tam
Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Chủ trì:
- Họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền;
Hội đồng thẩm định huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới; nghe báo cáo
về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao, nhiệm
vụ đến cuối năm 2019; giải quyết vướng mắc về nội dung bãi bỏ Quyết định số
53/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về
thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công
lập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố
trên địa bàn tỉnh; thông qua Hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh; nghe
báo cáo nội dung trình HĐND tỉnh thuộc khối Khoa giáo - Văn Xã.
- Ký bản ghi nhớ, làm việc với Tập đoàn SK và Công ty TNHH Công
nghiệp nặng Doosan Việt Nam về việc thông tin tài trợ dự án điện sóng biển và
sáng kiến không carbon cho xã An Bình, huyện Lý Sơn.
3. Làm việc với các sở, ngành liên quan về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2020.
4. Tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019.
5. Thăm các gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nghĩa
Hành./.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);
- 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, THptth385.
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