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BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 49, từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)
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 Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị Tỉnh
ủy lần thứ 18, khóa XIX đánh giá, thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ phát
triển KT-XH năm 2019; Lễ khai mạc và chuỗi sự kiện tại Ngày hội khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019; Tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc
hội về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại xã Đức Thạnh, huyện Mộ
Đức và xã Bình Chánh, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn; Chương trình Cà phê
Doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019.
2. Chủ trì:
- Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
- Họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền;
Cho ý kiến về dự thảo Quy định về hợp thửa, tách thửa đất trên địa bàn tỉnh;
Xem xét chủ trương đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Đại học
Phạm Văn Đồng, giai đoạn 2019 - 2025.
3. Khảo sát thực tế tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị phục vụ công
tác xây dựng Văn kiện Đại hội XX.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 50 (từ ngày
09/12/2019 đến ngày 15/12/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự họp HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 17 (từ ngày 09/12 –
12/12/2019).
2. Chủ trì 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.
3. Tiếp xã giao Đoàn đại biểu tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc và Đoàn Đại sứ
quán Hàn Quốc tại Hà Nội; Làm việc với Hội Nhà văn Việt Nam, Đoàn công
tác của UBND tỉnh Đắk Nông về lĩnh vực giáo dục./.
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