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BÁO CÁO
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần
(tuần thứ 32, từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019)
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 trực
tuyến tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020;
họp Tổ dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; buổi làm
việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các
Khu Công nghiệp Quảng Ngãi về các dự án lớn tại Khu Kinh tế Dung Quất;
giao ban báo chí tháng 7; Diễn tập Khu vực phòng thủ tại thành phố Đà Nẵng.
2. Chủ trì họp: UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc
thẩm quyền; tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án Thiết lập Hệ thống sổ sức khỏe
điện tử đến từng người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Đề án xã hội hóa
hoạt động Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2025 và Đề án
thực hiện Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh
viện Trung ương Huế đến năm 2020; nghe báo cáo việc quản lý, phát huy giá
trị di tích quốc gia Trường lũy Quảng Ngãi và việc lập Hồ sơ đề nghị nâng xếp
hạng thành di tích quốc gia đặc biệt; nghe Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi
báo cáo đề xuất thực hiện mở rộng dự án Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi;
Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây
Quảng Ngãi rà soát Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày
Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi 28/8/1959- 28/8/2019; Ban Chỉ
đạo thi hành án dân sự tỉnh; Ban công tác Người cao tuổi tỉnh; Hội đồng thẩm
định giá đất tỉnh.
3. Làm việc với: Bộ Tài chính về dự toán thu, chi ngân sách năm 2020;
WB về phân bổ vốn ODA để triển khai thực hiện các dự án khắc phục khẩn
cấp hậu quả thiên tai.
4. Kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới tại các huyện Lý Sơn,
Trà Bồng theo Kế hoạch của Tỉnh ủy.
5. Đi công tác tại Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Yên.
II. Dự kiến một số hoạt động, công tác trọng tâm tuần thứ 33 (từ ngày
12/8/2019 đến ngày 18/8/2019) của lãnh đạo UBND tỉnh
1. Dự: Họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị trực
tuyến “Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa ngành Y tế”; Hội nghị triển khai

các văn bản luật; Hội thảo khoa học “Nông nghiệp 4.0 - Thực trạng và định
hướng”.
2. Chủ trì:
- Hội nghị: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tổng
kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 và khen
thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao năm học 2018-2019.
- Họp: UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm
quyền; cho ý kiến về quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu neo đậu trú bão,
đóng mới, sửa ch a tàu thuyền kết h p hậu cần nghề cá Sa Cần; bàn giải quyết
tình trạng người dân tụ tập, cản trở việc chạy thử nghiệm Khu xử lý chất thải
rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi; Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh;
Tổng kết, rút kinh nghiệm việc Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm ngày
tái lập tỉnh.
3. Kiểm tra thực tế và làm việc với UBND huyện Tây Trà về các nội
dung: Tình hình thu ngân sách địa phương; tình hình thực hiện Chương trình
Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền v ng và các chương trình, dự án, chính
sách dân tộc, miền núi; hoạt động của Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính
sách xã hội huyện.
4. Tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019.
5. Đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh./.
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, THptth257.
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