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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: 578 /BC-VP

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 18, từ ngày 29/4/2019 đến ngày 05/5/2019)
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; tiếp xúc cử
tri tại xã Bình Thuận, Bình Đông, huyện Bình Sơn, Công ty TNHH Công
nghiệp nặng Doosan Việt Nam; tiếp xúc cử tri về dự thảo Luật Giáo dục (sửa
đổi) và những vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo.
2. Chủ trì:
- Họp: Ban cán sự đảng UBND tỉnh cho ý kiến về việc phân công nhiệm
vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; UBND tỉnh nghe và cho ý kiến
một số nội dung thuộc thẩm quyền; cho ý kiến đối với phương án sắp xếp lại,
xử lý các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh
theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính
phủ; chỉ đạo giải quyết các biến động xăng dầu từ huyện Lý Sơn và các vướng
mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án: Đường
dây 500Kv Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2, Đường dây 220kV Quảng Ngãi Quy Nhơn và Đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi;
- Công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ
nhiệm cán bộ.
3. Làm việc với Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ công
tác 4 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 19 (từ
ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp xúc cử
tri tại các xã: Hành Dũng, Hành Trung, Hành Đức, Hành Thiện, thị trấn Chợ
Chùa (huyện Nghĩa hành); Đức Chánh, Đức Lợi, Đức Thắng (huyện Mộ Đức);
Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia và Festival Biển Nha Trang; Chương trình
Cà phê Doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019.
2. Chủ trì:
- Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phát động
các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

- Họp UBND tỉnh: định kỳ tháng 4/2019; cho ý kiến một số nội dung
thuộc thẩm quyền, các nội dung liên quan đến việc rà soát các điểm quy hoạch
xử lý rác thải và tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa
bàn tỉnh, nội dung dự thảo các Kết luận thanh tra: việc chấp hành pháp luật
đối với các dự án xã hội hóa từ năm 2008 đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh, việc
chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất công sản tại 06 huyện,
thành phố tỉnh Quảng Ngãi; nghe báo cáo việc quản lý, phát huy giá trị di tích
quốc gia Trường Lũy Quảng Ngãi, việc lập Hồ sơ đề nghị nâng xếp hạng
thành di tích quốc gia đặc biệt và việc tổ chức lập Hồ sơ di tích quốc gia đặc
biệt Văn hóa Sa Huỳnh; chỉ đạo giải quyết một số vướng mắc cũng như các
giải pháp hỗ trợ cho các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất.
3. Kiểm tra thực tế tình hình hoạt động cơ sở đào tạo nghề tại huyện Đức
Phổ thuộc Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - 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, THptth125.
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