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Kết quả hoạt động tháng 4 năm 2022 

 

 

I. Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tháng 4/2022 

1. Thường trực HĐND tỉnh 

- Tổ chức phiên họp lần thứ 10 để xem xét, thảo luận, cho ý kiến các nội dung 

về: 1/ Kết quả công tác quý I/2022, chương trình công tác quý II/2022 của Thường 

trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; 2/ Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường 

lệ giữa năm 2022; 3/ Kế hoạch tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. 

- Tổ chức hội nghị Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố quý I năm 

2022
1
; họp thống nhất kế hoạch tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã 

nhiệm kỳ 2021-2026; họp các cơ quan liên quan trong việc đưa tin, lưu trữ, cung cấp 

dữ liệu hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND. 

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất rừng; bảo 

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

2021 trên địa bàn tỉnh”; chỉ đạo công tác tham mưu, chuẩn bị nội dung phiên chất 

vấn, giải trình của Thường trực HĐND tỉnh; phối hợp rà soát sửa đổi, bổ sung Quy 

chế phối hợp Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh. 

- Lập kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các Ban HĐND, 

lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy 

hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2016-2031 và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp. 

- 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 04 nội dung; cụ 

thể: 

+ Thống nhất chủ trương bán đấu giá 07 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xây 

dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ theo đề 

                                           
1
 Trao đổi, thảo luận về tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố 

quý I/2022; chương trình công tác trọng tâm quý II/2022; Kết quả Hội nghị tổng kết công tác HĐND các 

tỉnh, thành phố năm 2021; Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên; quán triệt 

nội dung Kết luận số 15-KL/TU Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10; 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. 
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nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 26/TTr-UBND gồm: 1/Trường THCS 

Trần Hưng Đạo (cơ sở cũ); 2/ Trường Mẫu giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Chữ 2 cũ, 

thị trấn Khánh Hải; 3/ Trường Mẫu giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Giang cũ, thị trấn 

Khánh Hải; 4/ Trường Tiểu học Khánh Hội cơ sở Khánh Tường, thôn Khánh Tường, 

xã Tri Hải; 5/ Khối đoàn thể huyện cũ (07 nhà làm việc các Phòng: Dân tộc, Thanh 

Tra, Tư pháp, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y), huyện Bác Ái; 6/ Điểm lẻ (thôn Mã 

Tiền) trường Mẫu giáo Phước Tiến; 7/ Điểm lẻ (thôn Ma Oai) Trường Tiểu học 

Phước Thắng. 

+ Thống nhất phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ 

quan, đơn vị, địa phương, số tiền 1.076.666.000 đồng (Một tỷ, không trăm bảy mươi 

sáu triệu, sáu trăm sáu mươi sáu ngàn đồng) để thực hiện nhiệm vụ. 

+ Thống nhất tình hình thực hiện nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh và các 

nhiệm vụ chi định kỳ đến hết Quý I năm 2022 theo báo cáo của UBND tỉnh tại Văn 

bản số 1504/UBND-KTTH ngày 11/4/2022 (kèm theo các biểu mẫu), cụ thể như sau: 

Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi định kỳ báo cáo Thường trực HĐND 

tỉnh năm 2022 là: 339.878,96 triệu đồng; trong đó: Kinh phí đã thực hiện phân bổ 

trong Quý I năm 2022: 723,03 triệu đồng; Kinh phí còn lại chưa thực hiện phân bổ: 

339.155,93 triệu đồng; 

Nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2022: 47.691 triệu đồng (Kinh phí đã 

thực hiện nhiệm vụ chi: 0 triệu đồng; Kinh phí còn lại: 47.691 triệu đồng). 

+ Thống nhất tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực 

y tế trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 

04/4/2022. 

- Duy trì tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp 03 lượt công dân, nhận 37 đơn 

khiếu nại, kiến nghị, tố cáo, phản ánh của công dân (trong đó có 22 đơn có cùng nội 

dung kiến nghị); chuyển cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết 12 đơn, số đơn còn 

lại lưu theo quy định; nhận 18 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền. 

- Tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 30 năm Ngày 

tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2022); 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 

- 16/4/2022). 

- Chấp thuận đề nghị xây dựng các Nghị quyết: 1/ Quy định mức hỗ trợ từ 

ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2022-2025; 2/ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

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

Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lễ đón nhận bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế 

giới núi Chúa; Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh vịnh Vĩnh Hy; lễ 

kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2022) gắn với 47 năm Ngày giải 

phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
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nước (30/4/1975-30/4/2022); lễ kỷ niệm 15 năm thành lập TP.Phan Rang-Tháp 

Chàm (01/4/2007-01/4/2022); lễ khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội “Ninh 

Thuận 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển”; Hội chợ thương mại và tôn 

vinh sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận; dự buổi gặp thân mật lãnh đạo tỉnh Ninh 

Thuận và các nhà đầu tư xanh; lễ khánh thành dự án nhà ở xã hội Hacom Galacity; lễ 

khánh thành Nara Bình Tiên Golf Club. 

2. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh 

Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo kế hoạch; 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 khảo sát một số tuyến đường giao thông phục vụ thẩm tra Tờ trình 

số 24/TTr-UBND ngày 08/3/2022 về việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện sửa 

chữa các tuyến đường giao thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh; khảo sát đơn của công 

dân liên quan đến việc thực hiện Dự án di dân, tái định cư vùng sạt lở núi Đá Lăn, xã 

Phước Kháng, huyện Thuận Bắc. 

- Tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết về: 1/ Huy động nguồn lực, ưu tiên 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết, giai đoạn 2021-2025; 2/ Phát triển kinh tế 

biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 3/ Phát triển vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  

- Tổ chức thẩm tra các nội dung theo phân công của Đảng Đoàn HĐND tỉnh 

về: 1/ Tiến độ triển khai dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu 

dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; 2/ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; 3/ Quy hoạch phân khu Khu vực 3 thuộc quy hoạch chung xây 

dựng Khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh; 4/ Chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 phân bổ trên địa bàn các huyện, thành 

phố. 

- Tổ chức thẩm tra các nội dung phát sinh theo phân công của Thường trực 

HĐND tỉnh về: 1/ Chủ trương trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của Ban 

Quản lý Rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam; 2/ Phân bổ dự toán kinh phí thực hiện 

sửa chữa các tuyến đường giao thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 3/ Chủ trương bán 

đấu giá các cơ sở nhà, đất dôi dư; 4/ Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; 5/ Tình hình thực hiện nguồn dự phòng 

ngân sách cấp tỉnh và các nhiệm vụ chi định kỳ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh (đến 

hết Quý I/2022). 

- Ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2022 “Việc phát triển khu đô thị 

- khu dân cư, kinh tế đô thị và bất động sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2021”. 
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b) Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

- Tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua đề án nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030. 

- Tổ chức 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; 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.  

- Tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách an sinh xã hội giai 

đoạn 2012-2020. 

- Dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Ninh Thuận khúc hát tự hào” chào 

mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh 

Thuận, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đại hội đại biểu khuyến học tỉnh 

Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội đại biểu phật giáo tỉnh Ninh Thuận lần 

thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027; Lễ khai mạc và bế mạc giải đua xe đạp phong trào tỉnh 

Ninh Thuận-Cúp Trung Nam Group; Lễ đón nhận Bằng công nhận khu dự trữ sinh 

quyển Núi Chúa; Hội nghị báo cáo giám sát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 

31/2016/QH14 của Quốc hội về dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt 

nhân Ninh Thuận (2016-2021). 

c) Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

- Tổ chức thẩm tra các nội dung về: 1/ Đề nghị xây dựng nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ chủ chốt cấp xã và 

chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển công tác trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận; 2/ Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chế 

độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận; 3/ Đăng ký bổ sung danh mục và đề xuất một số nội dung liên quan đến các 

tờ trình nghị quyết thông qua tại các kỳ họp HĐND năm 2022. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, đề cương chi tiết giám sát chuyên đề “Việc 

thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. 

- Nghiên cứu tham mưu chuẩn bị nội dung Phiên giải trình của Thường trực 

HĐND tỉnh. 

- Dự họp nhằm thống nhất một số nội dung có liên quan về dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh Quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ chuyên trách 

cấp xã và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
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d) Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

- Tổ chức khảo sát tham mưu nội dung báo cáo của Đảng Đoàn HĐND tỉnh 

báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người dân 

tộc thiểu số. 

- Ban hành các văn bản: 1/ Kế hoạch tổ chức 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”; 2/ Báo báo kết quả thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và vốn sự 

nghiệp nguồn ngân sách Trung ương; tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 3/ Báo cáo thẩm tra Văn bản số 1438/UBND-

VXNV ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh về xây dựng Nghị quyết thông qua đề án 

“Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS 

&MN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

3. Đánh giá chung 

Trong tháng 4/2022, 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 triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giám 

sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu 

HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo chuẩn bị nội dung phiên giải 

trình của Thường trực HĐND tỉnh; 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 5/2022 

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 5/2022 như sau: 

1. Thường trực HĐND tỉnh 

- Chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; tăng 

cường giám sát, phối hợp, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19; theo dõi, 

đôn đốc việc xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các 

Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.  

- Tổ chức giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về “việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất rừng; bảo về, phát triển rừng (rừng tự 

nhiên, rừng trồng); tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh”.  
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- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, triển khai giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh 

về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

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

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ 

giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XI. 

- Tổ chức phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh; giải quyết kịp 

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

- Tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Tổ chức tiếp công dân, xử lý, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân theo quy định pháp luật.  

- Chỉ đạo giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp, những nội dung 

theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy.  

- Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp đã ký kết giữa 

Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh trên 

các mặt công tác của HĐND. 

2. Các Ban HĐND tỉnh 

Tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề, kỳ họp 

thường lệ giữa năm 2022 và các tờ trình, văn bản phát sinh giữa hai kỳ họp theo phân 

công của Thường trực HĐND, Đảng Đoàn 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 các phiên họp Thường trực 

ĐND 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 các dự thảo nghị quyết: 1/ Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự 

án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang 

– Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; 2/ Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thu trữ nước 

dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng 

trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển Ninh Thuận; 3/ Quyết định chủ 

trương đầu tư dự án Xây mới khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; 4/ Chủ 

trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước Phước Nhơn, xã Xuân 

Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 

- Tổ chức thẩm tra các nội dung phát sinh theo phân công của Thường trực 

HĐND tỉnh về: 1/ Giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Ban Dân tộc và 

Sở Thông tin truyền thông; 2/ Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 

cho các cơ quan, đơn vị. 

- Báo cáo kết quả thẩm tra chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 phân bổ trên địa bàn các huyện, thành phố. 
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- 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”. 

- Phối hợp Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị các nội dung giám 

sát HĐND tỉnh liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Chuẩn bị nội dung giám sát chuyên đề “việc phát triển đô thị - khu dân cư, 

kinh tế đô thị và bất động sản giai đoạn 2016-2021”. 

b) Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

Xây dựng Báo cáo kết quả 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”. 

c) Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

 - 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”. 

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

chính trên lĩnh vực đất đai. 

d) Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

Tổ chức 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; 

- 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 Công tác HĐND.       

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Trần Minh Lực 
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