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I. ĐIỂM TIN TÌNH HÌNH NỔI BẬT TRONG TUẦN 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh lãnh đạo các hoạt động 

tuyên truyền Kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

(06/12/1989-06/12/2021); công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 06-12/12/2021 

1. Công tác lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh 

- Lãnh đạo các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội 

Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989-06/12/2021); công tác phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ Thường trực, Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ giao hoặc phân công. 

- Ban hành văn bản: (1) Báo cáo thẩm định nội dung dự thảo Đề án, Nghị 

quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế-xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (2) Phân công thẩm tra, tham mưu ý kiến về 

dự án nạo vét cảng Ninh Chữ và dự án Công viên biển Bình Sơn; (3) Phân công thẩm 

định Đề án, dự thảo Nghị quyết xây dựng Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng 

lượng tái tạo, năng lượng sạch của cả nước. 

 2. Hoạt động của Thường trực, các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

a) Thường trực HĐND tỉnh 

- Chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội Cựu 

chiến binh Việt Nam (06/12/1989-06/12/2021); công tác phòng chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Phối hợp UBND tỉnh xem xét, đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 

hai kỳ họp; ban hành 02 văn bản chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo 

thẩm quyền1. 

                                                 
1 (1) Kết luận của HĐND tỉnh tại phiên thảo luận tại Hội trường kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh 

khóa XI; (2) Có ý kiến đối với tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế. 
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- Chỉ đạo thực hiện khảo sát, giám sát, thẩm tra; Thực hiện nhiệm vụ tiếp công 

dân, xem xét xử lý, đôn đốc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, 

trong đó chú trọng việc khảo sát các đơn thư chậm giải quyết, hoặc những nội dung 

bức xúc nổi cộm cần phải giải quyết ngay. 

- Dự Hội nghị Tỉnh ủy.  

b) Các Ban HĐND tỉnh 

Dự kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thiện các 

Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XI; Riêng Ban Dân tộc HĐND 

tỉnh thực hiện tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. 

c) Văn phòng 

Tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban 

HĐND tỉnh theo kế hoạch đề ra và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

- Giúp Thường trực HĐND tỉnh tiếp 01 lượt công dân; nhận 04 đơn khiếu nại, 

tố cáo của công dân; nhận 04 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền.  

- Tham gia phối hợp phục vụ tốt kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 

2021-2026; Tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng, Phó Phòng thuộc Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Ban hành văn bản: (1) Giấy mời Tham dự thi tuyển chức danh Trưởng, Phó 

Phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; (2) Về việc đề nghị phối hợp, 

tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (test nhanh) cho Hội đồng thi tuyển; (3) 

Về góp ý Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh; (2) Kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo quy định; (4) Báo cáo kết 

quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021, Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2022 của Văn phòng theo kế hoạch chung của tỉnh; (5) thực hiện cách ly y tế tại 

nhà theo quy định; (6) Quyết định về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" đối 

với cá nhân Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2021; (7) Tờ trình về việc 

đề nghị tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với cá nhân, tập thể 

thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2021; (8) Quyết định về việc 

công nhận Danh hiệu "Lao động tiên tiến" đối với tập thể và cá nhân Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2021. 

- Thực hiện nghiệp vụ kế toán theo quy định; tiếp nhận, xử lý, phát hành và lưu 

trữ các văn bản đến, đi của cơ quan đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời, khoa 

học; tiếp tục duy trì các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các khuyến cáo của 

Bộ y tế trong công tác phòng chống dịch. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NGÀY 13-19/12/2021 

1. Công tác lãnh đạo của Đảng Đoàn HĐND tỉnh 

- Lãnh đạo các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng 

chiến chống thực dân Pháp (19/12/1946-19/12/2021); công tác phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ Thường trực, Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ giao hoặc phân công. 
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- Tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng đoàn HĐND, Thường trực 

HĐND, cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021. 

2. Hoạt động của Thường trực, các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

a) Thường trực HĐND tỉnh 

- Chỉ các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến 

chống thực dân Pháp (19/12/1946-19/12/2021); công tác phòng chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo thực hiện khảo sát, giám sát, thẩm tra; Thực hiện nhiệm vụ tiếp công 

dân, xem xét xử lý, đôn đốc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, 

trong đó chú trọng việc khảo sát các đơn thư chậm giải quyết, hoặc những nội dung 

bức xúc nổi cộm cần phải giải quyết ngay. 

- Phối hợp UBND tỉnh xem xét, đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 

hai kỳ họp; ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ 

theo thẩm quyền. 

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị trực tuyến  quán triệt Nghị 

quyết Đại hội XIII về công tác đối ngoại; Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực 

hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh” giai đoạn 2016-2020; Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 

quân sự địa phương năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.  

b) Các Ban HĐND tỉnh 

Dự họp kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng đoàn HĐND, Thường trực 

HĐND, cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021; 

Phối hợp khảo sát, giám sát, thẩm tra theo quy định. Riêng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

dự kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Bác Ái, nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Văn hóa-Xã hội 

HĐND thực hiện tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh 

c) Văn phòng 

Tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban 

HĐND tỉnh theo nội dung 2 phần III của báo cáo này và thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm sau: 

- Tổ chức đánh giá, phân loại công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh trên phần mềm tháng 12 năm 2021.  

- Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Thực hiện đăng tải đúng, đủ, kịp thời, công khai, minh bạch trên Website của 

HĐND tỉnh về danh mục văn bản của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND 

tỉnh theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. 

- Thực hiện tiếp nhận, xử lý, phát hành, lưu trữ các văn bản đến, đi của cơ quan 

đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời, khoa học. 
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- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo cơ quan tuyệt đối an 

toàn, xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp./. 

 
Nơi nhận:                                                                   

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;                                           

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh;                                                                                                                                                                         

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;                                                             

- Các phòng: Công tác QH, HĐND, HC-TC-QT;          

- Trang TTĐT HĐND tỉnh;                                              

- Lưu: VT.        

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Thành 
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