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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 02, từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019)
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: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí trong Ban Thường vụ
Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ 2015-2020; họp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường
vụ Tỉnh ủy; Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 Công an tỉnh;
họp mặt đầu Xuân và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào Khu công
nghiệp VSIP Quảng Ngãi; lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2019 với chủ
đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô, xe gắn máy”.
2. Chủ trì:
- Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm
2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
- Họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; Hội đồng thẩm định để thảo luận, bỏ phiếu xét công nhận xã đạt
chuẩn nông thôn mới năm 2018; nghe báo cáo về Đồ án điều chỉnh Quy
hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030; triển khai các
nhiệm vụ trọng tâm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
năm 2019.
3. Tiếp và làm việc với: Ông Chung Wen Cheng, Tân Chủ nhiệm Văn
phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng
đoàn và các thành viên Đoàn công tác, nhân dịp Đoàn đến chào ra mắt lãnh
đạo tỉnh nhằm trao đổi thông tin, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên về
kinh tế và văn hóa; Tổng Giám đốc Doosan Vina chào tạm biệt.
4. Kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán
Kỷ Hợi - năm 2019 tại chợ Quảng Ngãi, Siêu thị Co.op Mart, Trung tâm
Thương mại Vincom.
5. Đi công tác tại Hà Nội.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 03 (từ
ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Triển khai nhiệm vụ lĩnh

vực Lao động - Người có công và Xã hội năm 2019”; Hội nghị trực tuyến
triển khai công tác ngành Kế hoạch và Đầu tư, ngành Y tế năm 2019; Hội
nghị sơ kết 3 năm thực hiện các mô hình học tập; Chương trình truyền hình
trực tiếp Kết nối yêu thương.
2. Chủ trì:
- Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm
2019;
- Họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; nghe báo cáo chuẩn bị thực hiện Chương trình Kết nối yêu thương;
giải quyết vướng mắc thủ tục dự án Cơ sở II Trường Cao đẳng Qảng Ngãi.
3. Làm việc với Sư đoàn Bộ binh 307 để nghe, chỉ đạo giải quyết việc
người dân lấn chiếm đất quốc phòng của Sư đoàn tại xã Phổ Phong, huyện
Đức Phổ./.
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, THptth15.
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