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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN PHÒNG
Số: 290 /BC-VP

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 10, từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019)
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 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị
thông tin đối ngoại và Chống diễn biến hòa bình năm 2019; Hội nghị trực
tuyến triển khai biện pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Lễ
hội Cà phê Buôn Ma Thuột tại Đắc Lắc.
2. Chủ trì:
- Hội nghị triển khai nhiệm vụ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa.
- Họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại
tập trung tỉnh Quảng Ngãi; bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và thu
mua mía cho người dân trong niên vụ 2018-2019; Hội đồng thẩm định giá
đất.
- Công bố và trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp
nhận, bổ nhiệm và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với lãnh đạo các Sở: Y
tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính và Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn
Quốc - Quảng Ngãi.
3. Tiếp và làm việc với Đoàn Tổng Lãnh sự quán CHND Trung Hoa tại
Thành phố Đà Nẵng.
4. Làm việc với Sở Công Thương để nghe và cho ý kiến chỉ đạo các giải
pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương trong năm 2019
và tổ chức Hội chợ Triển lãm sản phẩm núi Ấn sông Trà năm 2019.
5. Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn
Dốc Sỏi - VSIP.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 11 (từ
ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lễ khai
trương Trục liên thông văn bản quốc gia; Lễ phát động và diễu hành hưởng

ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Kinh
doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững” trên địa bàn tỉnh.
2. Chủ trì:
- Họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; giải quyết vướng mắc tiền sử dụng đất theo chính sách xã hội hóa của
dự án Trường Mầm non - Việt Úc; kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án thực
hiện đầu tư và đang khảo sát tại Khu Du lịch Mỹ Khê; Hội đồng thẩm định
giá đất; cho ý kiến kịch bản, thiết kế sân khấu, tổ chức sản xuất, biên tập Lễ
kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh.
- Công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ.
3. Làm việc với: Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và tư vấn ADB về
dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào
dân tộc thiểu số (CRIME); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nghe
báo cáo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình hoạt động của
ngành năm 2019.
4. Tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019./.
Nơi nhận:
- 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, THptth65.
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