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VĂN PHÒNG
Số: 339 /BC-VP

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 11, từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019)
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; Lễ khai
trương Trục liên thông văn bản quốc gia; Lễ phát động Ngày Quyền của
người tiêu dùng Việt Nam năm 2019; Lễ tưởng niệm 51 năm thảm sát Sơn
Mỹ (16/3/1968-16/3/2019).
2. Chủ trì:
- Họp: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; giải quyết vướng mắc tiền sử dụng đất theo chính sách xã hội hóa của
dự án Trường Mầm non - Việt Úc; nghe đại diện Kênh truyền hình Quốc gia
khu vực Miền Trung - Tây nguyên VTV8 báo cáo dự kiến công tác chuẩn bị
tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (01/7/198901/7/2019); Hội đồng thẩm định giá đất.
- Công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ.
3. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Ngân
hàng Phát triển Châu Á (ADB) do ông Linsay Saunders - Trưởng nhóm tư
vấn quốc tế ADB làm Trưởng đoàn đến khảo sát thực địa, sàn lọc các tiểu dự
án thành phần thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí
hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số - CRIEM.
4. Làm việc với: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác lao
động, người có công và xã hội; Sở Xây dựng về triển khai nhiệm vụ trọng
tâm của ngành trong năm 2019; Tập đoàn FLC để nghe báo cáo và cho ý kiến
về 04 dự án đầu tư tại Khu đô thị Vạn Tường.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 12 (từ
ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2. Chủ trì:

- Hội nghị sơ kết 03 năm (2016 - 2018) thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Họp: Hội đồng thẩm định để thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt
chuẩn nông thôn mới năm 2018; xét khen thưởng trong công tác Phòng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; xem xét việc điều chỉnh, bổ
sung một số hạng mục thuộc công trình Trường THPT Lê Trung Đình (giai
đoạn 2); xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp
Trà Tân Quảng Ngãi về việc đóng cửa Công ty và nghỉ việc của 03 lao động
được giữ lại; giải quyết vướng mắc về hồ sơ, chứng từ của Dự án Cơ sở II
Trường Cao đẳng Quảng Ngãi; Hội đồng thẩm định giá đất; Ban chỉ đạo tổ
chức kỷ niệm 60 năm Khởi nghĩa Trà Bồng.
3. Tiếp và làm việc với Công ty TNHH Hanwha Total (Hàn Quốc) đến
khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh.
4. Làm việc với: Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về
chương trình mục tiêu quốc gia; Kiểm toán nhà nước Khu vực III; Sở Y tế,
Sở Giao thông vận tải, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo
kinh tế tập thể tỉnh để nghe và cho ý kiến chỉ đạo về kế hoạch, giải pháp triển
khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2019./.
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, THptth75.
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