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Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 25, từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019)
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 thảo
quốc tế về giá trị Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh; Đại hội đại biểu các
dân tộc thiểu số huyện Sơn Hà và huyện Ba Tơ lần thứ III - năm 2019; công bố
và trao Quyết định bổ nhiệm 03 Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt
Nam- Hàn Quốc- Quảng Ngãi; Khai mạc tuần Văn hóa - Du lịch Lý Sơn; Khai
mạc Giải dù lượn Lý Sơn; Khánh thành cầu Thạch Bích; Lễ ra quân chương
trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019; bế mạc và trao giải Giải bóng đá mini tranh
cúp Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh.
2. Chủ trì:
- Hội nghị triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác
giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài;
- Họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền;
phiên thường kỳ đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng
cuối năm 2019; Ban Đại diện NHCSXH tỉnh để đánh giá tình hình hoạt động
của Ban đại diện trong quý II và triển khai nhiệm vụ thực hiện trong thời gian
đến; Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh (thành lập tại Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Chủ
tịch UBND tỉnh); Tiểu ban nội dung Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh;
- Gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Báo chí cách mạng Việt Nam
(21/6/1925-21/6/2019).
3. Làm việc với: Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Ủy viên Trung ương
Đảng- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm trưởng đoàn về xây dựng
Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh và công tác đối ngoại của tỉnh; Kiểm toán
Nhà nước khu vực III để nghe thông qua dự thảo Báo cáo kiểm toán: Kiểm toán
ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh, hoạt động quản lý và sử dụng kinh phí
sự nghiệp đô thị năm 2018 của thành phố Quảng Ngãi; Công ty Cổ phần đầu tư
xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long và các doanh nghiệp có chức năng
về đào tạo, giới thiệu việc làm tại Nhật Bản.
4. Tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 26 (từ ngày
24/6/2019 đến ngày 30/6/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh

1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lễ khánh
thành dự án Thành phố Giáo dục quốc tế, Lễ khởi công Khu du lịch sinh thái
FLC trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh.
2. Chủ trì:
- Họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền;
Tiểu ban nội dung rà soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập
tỉnh; Ban chỉ đạo sữa học đường; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp
luật tỉnh; nghe báo cáo, giải quyết một số vướng mắc liên quan đến dự án Nhà
máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế
nguy hại tập trung tại xã Hành Dũng, việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên
địa bàn thành phố Quảng Ngãi tại bãi rác Đồng Nà, xã Tịnh Thiện; nghe Sở Kế
hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả rà soát đối với các dự án đầu tư xây dựng chợ
trên địa bàn tỉnh đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư và xem xét hướng
giải quyết trong thời gian đến; xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của
Công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh, dịch vụ Quảng Ngãi (QISC); cho
ý kiến phương án xử lý đối với Công ty TNHH Nhà nước MTV Dược - Vật tư y
tế Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân - Quảng Ngãi; cho
ý kiến về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 thuộc
Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; kiểm
tra, rà soát các nội dung việc triển khai phục vụ lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập
tỉnh;
- Gặp gỡ, đối thoại công khai với 12 công dân ở xã Bình Hiệp và Bình
Long có khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng
thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn quan huyện Bình Sơn.
3. Làm việc với: Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra,
giải quyết khiếu nại của một số công dân tại xã Hành Dũng và xã Phổ Thạnh; Tổ
chức Plan về tổng kết tình hình thực hiện các dự án hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; Hiệp
hội doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.
4. Đi công tác tại Hà Nội./.
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, THptth191.
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