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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: 797 /BC-VP

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 22, từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019)
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ
họp thứ 14; 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;
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;
đánh giá tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà
nước tỉnh trong 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
7 tháng cuối năm 2019; nghe Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tiến
độ triển khai Kế hoạch tổ chức Triển lãm sinh vật cảnh mở rộng năm 2019.
- Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm
cán bộ.
3. Làm việc với: 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 và một số Tập đoàn, Doanh nghiệp lớn tại Hà Nội để
kêu gọi đầu tư vào tỉnh.
4. Đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 23 (từ
ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2. Chủ trì:
- Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.
- Họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế “Giá trị di sản Công viên địa chất Lý
Sơn - Sa Huỳnh”; nghe báo cáo kết quả hoạt động trong 5 tháng đầu năm

2019 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến của Công ty TNHH Một
thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi và Hội động Giám sát xổ số kiến
thiết Quảng Ngãi.
3. Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi
nhánh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong 5 tháng đầu
năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.
4. Kiểm tra các nội dung thực hiện Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng
Ngãi./.
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, THptth153.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Minh Sang

2

