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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 33, từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019)
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, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị của
Chính phủ về phát triển kinh tế miền Trung tại tỉnh Bình Định; lễ viếng, tưởng
niệm 155 Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 20/8/2019); Hội thảo hợp tác, phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông
Việt Nam lần thứ XXII năm 2019 tại tỉnh Phú Yên; lễ công bố và đón nhận
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn
nông thôn mới năm 2018.
2. Chủ trì:
- Hội nghị triển khai nhiệm vụ các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội
Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam,
Ngày hội văn hóa Quân - Dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.
- Họp: UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; cho ý kiến giải quyết vướng mắc liên quan đến việc triển khai Bảng giá
tính thuế tài nguyên năm 2019 và công tác miễn giảm tiền thuê đất đối với các
đơn vị sự nghiệp công và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; cho ý kiến về nhân sự
bổ nhiệm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi;
chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền
vững và các dự án định canh, định cư tập trung trên địa bàn tỉnh.
- Đối thoại với người dân thôn An Định, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa
Hành về những vấn đề liên quan đến dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy
hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi.
3. Làm việc với: Tổ công tác công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ
trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng đoàn về kiểm tra việc thực hiện
các hoạt động công vụ tại tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm
vụ công tác 7 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 34 (từ ngày
19/8/2019 đến ngày 25/8/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Gặp mặt và tri
ân cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vũ trang tham gia cuộc Khởi nghĩa Trà Bồng và

miền Tây Quảng Ngãi; Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Khởi nghĩa Trà Bồng và miền
Tây Quảng Ngãi;
2. Chủ trì:
- Họp: UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm
2019 của tỉnh Quảng Ngãi; nghe Sở Y tế báo cáo tình hình, kết quả thực hiện
và bàn hướng giải quyết những tồn tại, vướng mắc của dự án Khu xử lý chất
thải rắn y tế huy hại tập trung tại tỉnh Quảng Ngãi; cho ý kiến về việc điều
chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý
Sơn (giai đoạn 2); Hội đồng thẩm định giá đất.
3. Tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia y tế của Cuba do ông Jose
Hernandez Ricardo làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Sản
nhi tỉnh.
4. Làm việc với: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Tập đoàn Viễn thông Quân
đội Viettel- Chi nhánh Quảng Ngãi nghe đơn vị này đề xuất Hệ thống thông tin
phục vụ họp và xử lý công việc (E-Cabinet) và quản lý đô thị thông minh;
UBND huyện Minh Long về tình hình thu ngân sách địa phương, tình hình
thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các
chương trình, dự án, chính sách dân tộc, miền núi; hoạt động của Ban Đại diện
HĐQT Ngân hàng CSXH huyện; UBND huyện Sơn Tịnh để nghe báo cáo về
tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện 8 tháng đầu năm 2019 và chỉ đạo
một số nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.
4. Kiểm tra thực tế các công trình: Dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê; Nâng
cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa./.
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, THptth280.
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