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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 triển
khai các văn bản luật; Hội thảo khoa học “Nông nghiệp 4.0 - Thực trạng và
định hướng”; sự kiện đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu, bia không lái
xe”, do Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức phát động.
2. Chủ trì:
- Hội nghị: Sơ k t 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban B thư
v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với t n dụng ch nh sách xã hội; Tổng
k t năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 và khen
thưởng học sinh, giáo viên đạt thành t ch cao năm học 2018-2019.
- Họp: UBND tỉnh để nghe và cho ki n một số nội dung thuộc th m
quy n; cho ki n v quy hoạch chi ti t x y dựng 1/500 khu neo đậu tr bão,
đ ng mới, s a ch a tàu thuy n k t hợp hậu c n ngh cá Sa C n; bàn giải quy t
tình trạng người d n tụ tập, cản trở việc chạy th nghiệm Khu x l chất thải
rắn y t nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi; Hội đồng th m định giá đất tỉnh.
- Công bố và trao Quy t định của Chủ tịch UBND tỉnh v việc giao phụ
trách, đi u hành Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
3. Ti p và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do Thứ
trưởng Lê Đình Thọ làm Trưởng đoàn v giải quy t một số tồn tại, vướng mắc
liên quan đ n công tác bồi thường, giải ph ng mặt bằng dự án Đường cao tốc
Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn tỉnh và dự án N ng cấp, mở rộng
quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Sơn.
4. Kiểm tra thực t và làm việc với UBND huyện T y Trà v các nội
dung: Tình hình thu ng n sách địa phương; tình hình thực hiện Chương trình
Mục tiêu quốc gia giảm nghèo b n v ng và các chương trình, dự án, ch nh
sách d n tộc, mi n n i; hoạt động của Ban Đại diện HĐQT Ng n hàng Ch nh
sách xã hội huyện.
5. Ti p công d n định kỳ tháng 8/2019.
6. Đi công tác tại Thành phố Hồ Ch Minh.

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; Hội nghị của
Ch nh phủ v phát triển kinh t mi n Trung tại tỉnh Bình Định; Lễ giỗ 155 năm
ngày Anh hùng Trương Định Tuẫn ti t; Hội thảo hợp tác, phát triển Công nghệ
thông tin - Truy n thông Việt Nam l n thứ XXII năm 2019; lễ đ n nhận huyện
Nghĩa Hành đạt chu n huyện nông thôn mới năm 2019.
2. Chủ trì:
- Hội nghị triển khai nhiệm vụ các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội
Quốc phòng toàn d n và 75 năm Ngày thành lập Qu n đội nh n d n Việt Nam,
Ngày hội văn hóa Quân - D n tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.
- Họp: UBND tỉnh để nghe và cho ki n một số nội dung thuộc th m
quy n; cho ki n giải quy t vướng mắc liên quan đ n việc triển khai Bảng giá
t nh thu tài nguyên năm 2019 và công tác miễn giảm ti n thuê đất đối với các
đơn vị sự nghiệp công và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; cho ki n v nh n sự
bổ nhiệm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số ki n thi t Quảng Ngãi;
chỉ đạo đ y nhanh ti n độ thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo b n
v ng và các dự án định canh, định cư tập trung trên địa bàn tỉnh.
- Đối thoại với người d n thôn An Định, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa
Hành v nh ng vấn đ liên quan đ n dự án Khu x l chất thải rắn y t nguy
hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi.
3. Làm việc với: Đoàn công tác Bộ Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh./.
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, THptth272.
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