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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: 674 /BC-VP

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 21, từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019)
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; Liên hoan
Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2017 - 2018; lễ Bế giảng năm học 2018 - 2019
tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, huyện Nghĩa Hành.
2. Chủ trì:
- Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày
18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh; Tiểu ban nội dung để rà soát tiến độ thực hiện các hoạt
động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh.
- Họp UBND tỉnh: Nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo trong 5 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian
đến; bàn việc hỗ trợ chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng và các nội dung vướng mắc
liên quan đối với dự án đầu tư Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi; nghe
báo cáo và chỉ đạo giải quyết một số tồn tại, vướng mắc phục vụ các dự án do
Tập đoàn FLC đầu tư tại Khu đô thị mới Vạn Tường.
3. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Sekong, Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Thu Von Phôm Ma Lay Lun, Phó Bí
thư - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sekong dẫn đầu đến thăm và làm việc tại tỉnh.
4. Làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về nhiệm vụ của ngành Thi
hành án dân sự.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 22 (từ
ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội nghị trực
tuyến về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành
chính; Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản trái cây và thủy
sản năm 2019 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Hội thảo góp ý về Đề án
tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và
vùng kinh tế, xã hội có điều kiện đặc biệt khó khăn tại tỉnh Đắk Lắk; Đại hội

đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019 của huyện Minh Long; Lễ
phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019; Chương trình nghệ thuật
của Hội người khuyết tật.
2. Chủ trì:
- Họp: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để xét chọn Công dân tiêu biểu
tỉnh Quảng Ngãi năm 2018; Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập
tỉnh; Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia cấp tỉnh năm 2019; cho ý kiến về hỗ
trợ giải phóng mặt bằng triển khai dự án Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê.
- Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm
cán bộ.
3. Làm việc với: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các huyện liên quan
về thực hiện hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích đặc biệt quốc gia Trường Lũy Quảng ngãi; Cục Thuế tỉnh và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh về tình hình thực
hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến; Tập
đoàn Hòa Phát và Tập đoàn FLC; Hội sinh vật cảnh tỉnh về triễn lãm sinh vật
cảnh; một số Tập đoàn, Doanh nghiệp lớn tại Hà Nội để kêu gọi đầu tư vào
tỉnh./.
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, THptth140.
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