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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG
Số: 185 /BC-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 02 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 07, từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)
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; họp Hội
đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2019; Hội nghị xúc tiến đầu
tư và quảng bá du lịch vùng duyên hải miền Trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế;
Chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019.
2. Chủ trì họp: Giao ban đầu năm để đánh giá tình hình trước, trong và
sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội
dung thuộc thẩm quyền; nghe báo cáo tình hình thực hiện và chỉ đạo triển
khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong năm 2019; xem xét,
giải quyết việc cấp giấy phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông
thường tại mỏ cát thôn 3, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi.
3. Tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 08 (từ
ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lễ giao,
nhận quân năm 2019; gặp mặt Hội đồng hương tỉnh Quảng Ngãi tại thành
phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum.
2. Chủ trì họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc
thẩm quyền; 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: Bộ Khoa học và Công nghệ tại thành phố Hà Nội; các
Sở: Công Thương, 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 các 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.
5. Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn
Dốc Sỏi - VSIP./.
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, THptth42.
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