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BÁO CÁO 

Tình hình công tác tuần từ ngày 20-26/12/2021 

Nhiệm vụ trọng tâm từ ngày 27-31/12/2021 

 

 

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 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944-19/12/2021) và 32 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-

22/12/2021); công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến nâng cao nhận thức chuyển đổi số 

cho lãnh đạo các cấp tỉnh Ninh Thuận. 

II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 20-26/12/2021 

1. Công tác lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh 

- Lãnh đạo các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-19/12/2021) và 32 năm Ngày Hội quốc phòng 

toàn dân (22/12/1989-22/12/2021); 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 về nội dung hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2022 trên địa bàn tỉnh; (2) Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. 

 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 77 năm Ngày thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-19/12/2021) và 32 năm Ngày Hội quốc phòng 

toàn dân (22/12/1989-22/12/2021); công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh. 

- Tổ chức Phiên họp lần thứ 8 của Thường trực HĐND tỉnh. 

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

hai kỳ họp; ban hành 06 văn bản chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo 

thẩm quyền
1
. 

                                                 
1
 (1) Thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh; (2) Phân công thẩm tra 

Tờ trình số 319/TTr-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh; (3) phân công khảo sát đơn đề nghị 

của Hội Đào Viên Thiện Phổ; (4) Thống nhất bổ sung dự toán thu, chi năm 2021 dự án Khu dân cư 

phía Bắc Nguyễn Văn Cừ; (5) Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XI, 

nhiệm kỳ 2021-2026; (6) Tham gia ý kiến đối với Chương trình giám sát của Mặt trận năm 2022. 



 2 

- 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. 

- Thăm một số đơn vị thờ tự, cá nhân nhân dịp lễ giáng sinh năm 2021. 

- 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; Lễ công bố huyện 

Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động 

Hạng Ba.  

b) Các Ban HĐND tỉnh 

Dự Phiên họp lần thứ 8 của Thường trực HĐND tỉnh; Phối hợp khảo sát, giám 

sát, thẩm tra theo quy định và thực hiện hiện nhiệm vụ cụ thể sau: 

* Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

- Thực hiện tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. 

- Dự kỳ họp HĐND huyện Ninh Hải. 

* Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh 

- Tổ chức khảo sát, thẩm tra chủ trương đầu tư dự án Công viên biển Bình Sơn 

(khu 4,575ha) theo Văn bản số 6653/UBND-KTTH ngày 06/12/2021 của UBND 

tỉnh; việc triển khai dự án Nạo vét cảng Ninh Chữ, Đông Hải theo hình thức xã hội 

hoá kết hợp thu hồi sản phẩm nạo vét theo Văn bản số 489/BC-UBND ngày 

07/12/2021 của UBND tỉnh. 

- Ban hành văn bản: (1) Thông báo Về việc điều chỉnh thời gian họp thẩm tra 

của Ban Kinh tế- ngân sách HĐND tỉnh; (2) Báo cáo Thẩm tra về bổ sung dự toán 

năm 2021 để thực hiện thu, chi dự án Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ. 

- Thực hiện tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. 

* Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh  

- Tổ chức khảo sát đơn liên quan đề cơ sở Chùa Thánh thuộc phường Phủ Hà, 

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 

- Tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh thăm một số đơn vị thờ tự, cá nhân 

nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021. 

* Ban Dân tộc HĐND tỉnh  

Phối hợp khảo sát, giám sát, thẩm tra theo quy định. 

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 03 lượt công dân; tham mưu chuyển 10 

đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; nhận 02 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm 

quyền.  
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- Ban hành văn bản: (1) Giấy mời họp nhằm cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo 

tổng kết Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2016-2021; đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nghị quyết 15; (2) Quyết định công nhận sáng kiến cơ sở năm 2021; 

(3) Quyết định về việc công nhận Danh hiệu "Lao động tiên tiến" đối với tập thể và 

cá nhân Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh năm 2021; 

(4) Về việc chuẩn bị công tác xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021; (5) Thông 

báo thay đổi thời gian họp Đảng đoàn; (6) Báo cáo kết quả đánh giá xếp loại mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ trên máy và trên giấy tháng 12 năm 2021; (7) Báo cáo công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 và đăng ký nhu cầu năm 2022; (8) Quyết định 

điều chỉnh thành viên Hội đồng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- 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 27-31/12/2021 

1. Công tác lãnh đạo của Đảng Đoàn HĐND tỉnh 

- Lãnh đạo 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. 

- Tổ chức họp nhằm cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 

15-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh 

đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đề 

xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 

15. 

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

HĐND tỉnh 

a) Thường trực HĐND tỉnh 

- Chỉ đạo 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.  

b) Các Ban HĐND tỉnh 

Dự họp Đảng đoàn HĐND tỉnh nhằm cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng 

kết Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp nhiệm 
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kỳ 2016-2021; đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nghị quyết 15; Phối hợp khảo sát, giám sát, thẩm tra theo quy định. 

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: 

- 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. 

- 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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