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                                                              BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động tháng 02 năm 2022 

 

 

I. Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tháng 02/2022 

1. Thường trực HĐND tỉnh 

- Tổ chức phiên họp lần thứ 9 để xem xét, thảo luận, cho ý kiến các nội dung 

về: 1/ Kết quả hoạt động tháng 02, chương trình công tác trọng tâm tháng 3/2022 của 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; 2/ Kế hoạch phân công theo dõi, đôn đốc, 

phối hợp xây dựng, thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh năm 

2022; 3/ Phân công nghiên cứu, tham mưu triển khai hoạt động giám sát chuyên đề 

năm 2022 của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh. 

- Chỉ đạo giám sát tình hình tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022; điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo 

kế hoạch; tập trung triển khai kế hoạch công tác năm 2022, nhất là hoạt động giám sát 

chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, 

phối hợp xây dựng các nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. 

- Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung tham luận tại Hội nghị Thường trực HĐND 

các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên theo đề nghị của Thường trực 

HĐND thành phố Đà Nẵng; xây dựng bài viết về những thành tựu nổi bật của hoạt 

động HĐND qua các nhiệm kỳ đăng trên Ấn phẩm “Ninh Thuận qua 30 năm đổi mới 

và phát triển” nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-

16/4/2022), giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 30 

năm ngày Tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2022). 

- Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công 

các Ban HĐND tỉnh thẩm tra và có ý kiến theo thẩm quyền đối với 02 nội dung; cụ 

thể: 

+ Thống nhất phân bổ kinh phí kết dư ngân sách năm 2020, số tiền: 

116.061.482.816 đồng theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 02/TTr-UBND 

ngày 12/01/2022. 

+ Thống nhất chủ trương và phương án sử dụng kinh phí Trung ương bổ sung 

từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 hỗ trợ cho tỉnh (80 tỷ đồng) để 

thực hiện dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai Kè chống sạt lở bờ biển thôn 

Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 

04/TTr-UBND ngày 22/01/2022.  
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- Duy trì tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp 03 lượt công dân, nhận 01 

đơn khiếu nại, kiến nghị, tố cáo, phản ánh của công dân; chuyển cơ quan thẩm quyền 

xem xét, giải quyết 05 đơn, số đơn còn lại lưu theo quy định; nhận 01 văn bản trả lời 

của cơ quan có thẩm quyền. 

- Tổ chức thăm, chúc mừng một số đơn vị ngành y tế nhân kỷ niệm 67 năm 

Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02). 

- Tham dự các cuộc họp và làm việc: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe 

báo cáo tình hình Tết Nguyên đán 2022; Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2021, 

triển khai kế hoạch năm 2022; Lễ phát động “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; 

Lễ giao nhận quân năm 2022. 

2. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh 

Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo kế hoạch; tham gia cùng Thường trực 

HĐND tỉnh thăm, chúc mừng một số đơn vị ngành y tế nhân kỷ niệm 67 năm Ngày 

thầy thuốc Việt Nam; tham dự đầy đủ các cuộc họp, buổi làm việc do Thường trực 

HĐND tỉnh tổ chức hoặc phân công; dự các cuộc họp, phiên họp thường kỳ tại 

UBND tỉnh; phối hợp thực hiện thẩm tra, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ sau:  

a) Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

- Tổ chức thẩm tra các nội dung: 1/ Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 25/01/2022 

của UBND tỉnh về phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm; 2/ Văn bản số 68-CV/BCSĐ ngày 30/01/2022 của Ban 

Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh. 

- Nghiên cứu, tham mưu Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND 

tỉnh triển khai giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất 

rừng; bảo vệ, phát triển rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng); tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 

2016-2021”. 

b) Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

- Ban hành Kế hoạch khảo sát kết quả thực hiện Đề án sắp xếp lại mạng lưới 

trường, lớp học và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; văn bản 

đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề “Công tác quản lý 

hoạt động về dược và vật tư y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021” 

- Dự Hội nghị công bố Đề án phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

c) Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

Chuẩn bị nội dung giám sát chuyên đề của Ban về công tác cải cách hành chính 

trên lĩnh vực đất đai; nghiên cứu, tham mưu Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND 

tỉnh triển khai giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. 
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d) Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

- Ban hành văn bản góp ý dự thảo Kế hoạch, Đề cương báo cáo giám sát 

chuyên đề “Kết quả việc triển khai thực hiện phát triển các mô hình sản xuất, đào tạo 

nghề, tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2016-2021”. 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 

2022; Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 

sở năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.  

3. Đánh giá chung 

Trong tháng 02/2022, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện 

tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công 

tác đề ra; trong đó, tập trung chỉ đạo giám sát tình hình tổ chức các hoạt động Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022 gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển 

khai kế hoạch thực hiện chương trình giám sát, chương trình công tác trọng tâm năm 

2022; tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp kịp thời, 

chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp 

bảo đảm thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. 

II. Chương trình công tác của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh 

tháng 3/2022 

Trên cơ sở kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND và các Ban 

HĐND tỉnh năm 2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2022 như sau: 

1. Thường trực HĐND tỉnh 

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, chú trọng tham 

mưu Đảng Đoàn HĐND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 

23/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác giám sát, khảo sát của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kết luận số 15-

KL/TU, ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tổng kết thực hiện 

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. 

- Tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung, chương trình phiên họp lần thứ 10 và các phiên 

giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh đúng quy định pháp luật; giải quyết 

kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp theo thẩm quyền. 

- Triển khai hoạt động giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND, Thường trực 

HĐND tỉnh, tập trung họp Đoàn Giám sát, xem xét thông qua kế hoạch, đề cương báo 

cáo phục vụ giám sát chuyên đề, đảm bảo triển khai, hoàn thiện nội dung giám sát 
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chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và 

giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022. 

- Phối hợp với Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh theo kế 

hoạch của tỉnh. 

- Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực 

HĐND các huyện, thành phố quý I/2022; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu 

HĐND và đại biểu là thành viên các Ban HĐND. 

- Tham dự Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022; Hội nghị Thường 

trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên tại thành phố Đà 

Nẵng. 

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác giám sát, khảo sát, thẩm tra, tham mưu các nhiệm 

vụ được phân công đảm bảo kịp thời gian, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định pháp 

luật. 

- Tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân; đôn đốc việc giải quyết kiến 

nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân. 

2. Các Ban HĐND tỉnh 

Triển khai hoạt động giám sát chuyên đề năm 2022 theo kế hoạch; thẩm tra các 

tờ trình, văn bản phát sinh giữa hai kỳ họp, các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại 

kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh; tiếp 

công dân theo quy định; theo dõi, giám sát, đôn đốc việc trả lời, giải quyết các kiến 

nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 trên lĩnh vực phụ trách; tham gia chuẩn bị, tổ chức 

phiên họp lần thứ 10; chuẩn bị, đề xuất nội dung các phiên giải trình, chất vấn của 

Thường trực HĐND tỉnh; phối hợp thẩm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra và thực 

hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 

a) Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

- Tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang 

mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường hầm SCHcb 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận theo Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 

09/02/2022 của UBND tỉnh. 

- Tham mưu Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh triển khai 

giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất rừng; bảo vệ, 

phát triển rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng); tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2016-2021”. 

b) Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

- Tổ chức khảo sát kết quả thực hiện Đề án sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp 

học và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. 
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- Tham gia Đoàn khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát 

phục vụ công tác xây dựng nghị quyết quy định một số chính sách phát triển du lịch 

Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030. 

c) Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

 Chuẩn bị nội dung giám sát chuyên đề của Ban về công tác cải cách hành 

chính trên lĩnh vực đất đai; tham mưu Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh triển 

khai giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. 

d) Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

Ban hành Kế hoạch, Đề cương báo cáo giám sát chuyên đề “Kết quả việc triển 

khai thực hiện phát triển các mô hình sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm, góp phần 

tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2016-2021”./. 

Nơi nhận:                                                                       
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);                                                                   
- Thường trực HĐND tỉnh;                                                                           
- UBND, UBMTTQVN tỉnh;                                        
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;                                                                 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;                

- Lưu: VT, Phòng Tổng hợp.       

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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