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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 02 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 08, từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)
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; làm việc
với Bộ Khoa học và Công nghệ tại thành phố Hà Nội; Lễ giao, nhận quân năm
2019; Chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII- 2019 với chủ đề
“Hướng về biên cương Tổ quốc”; gặp mặt Hội đồng hương tỉnh Quảng Ngãi
tại thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum.
2. Chủ trì họp: Nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền
của UBND tỉnh; cho ý kiến ban đầu về kế hoạch tổ chức các Lễ: Kỷ niệm 30
năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (01/7/2019) và Kỷ niệm 60 năm Ngày Khởi
nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi (28/8/2019); Ban chỉ đạo liên ngành
về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh để đánh giá kết quả công tác đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩn năm 2018, thông qua Kế hoạch đảm bảo chất lượng vệ
sinh an toàn thực phẩm năm 2019 và góp ý vào dự thảo Quyết định phân công,
phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa
bàn tỉnh; Hội đồng thẩm định giá đất.
3. Làm việc với: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghe và cho
ý kiến chỉ đạo các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong
năm 2019; Tập đoàn FLC về việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
4. Tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Semcorp (Singapore) để trao
đổi một số nội dung có liên quan đến việc phát triển dự án Nhà máy điện khí
chu trình hỗn hợp Dung Quất II tại Khu kinh tế Dung Quất.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 09 (từ
ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Mittinh kỷ
niệm 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019) và kỷ niệm
60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019);
Chương trình "Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019".
2. Chủ trì:
- Hội nghị: Triển khai nhiệm vụ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa; cập nhật tiến độ thực hiện Đề án xây dựng và phát triển

Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh và thảo luận Kế hoạch thực hiện Đề án
năm 2019.
- Họp: Nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND
tỉnh; giải quyết vướng mắc Khu xử lý chất thải rắn nguy hại; nghe báo cáo tiến
độ thực hiện dự án Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã; Hội đồng thẩm định giá
đất; nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án Đập dâng sông Trà
Khúc.
3. Tiếp và làm việc: Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Đoàn công tác Hiệp hội kỹ sư Nhật Bản; Trường Đại học Tôn Đức Thắng để
thảo luận việc xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Quảng Ngãi giai đoạn 2020 - 2030.
4. Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch, giải pháp
triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường
trong năm 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, THptth48.
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