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TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUẦN   

(Từ ngày 17-21/10/2022) 

 

STT Nội dung 
Thời hạn hoàn 

thành 

Tiến độ 

thực hiện 

Khó khăn, 

vướng mắc, 

đề xuất 

I Phòng công tác Quốc hội    

1 Công  việc tham mưu, giúp việc, phục vụ Đoàn ĐBQH và ĐBQH     

1.1 
Tham mưu tổ chức lấy ý kiến góp ý dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV 

(Luật Phòng thủ dân sự). 
Trong tuần Đúng tiến độ  

1.2 
Tham mưu báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi của người 

tiêu dùng (sửa đổi).   
Trong tuần Đúng tiến độ  

1.3 Tham mưu Đoàn ĐBQH tiếp công dân thường xuyên. Trong tuần Đúng tiến độ  

1.4 

Tham mưu tổ chức tiếp nhận; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; 

theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 

nghị của công dân theo quy định (03 đơn). 

Trong tuần Đúng tiến độ  

1.5 Tham mưu về việc phối hợp thông tin, tuyên truyền kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Trong tuần Đúng tiến độ  

1.6  Tham mưu, phục vụ ĐBQH, Đoàn ĐBQH tham dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. 
Theo Chương 

trình kỳ họp  
Đúng tiến độ  

1.7 

Phục vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tham dự phiên họp toàn thể lần thứ 4 của Uỷ ban Văn hoá, Giáo 

dục của Quốc hội; tham mưu, phục vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thăm, chúc mừng lễ hội Katê 

2022. 

Trong tuần Đúng tiến độ  

ĐOÀN ĐBQH VÀ  HĐND TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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2 Công việc do lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giao    

2.1 Thực hiện Công tác văn thư, lưu trữ mảng công tác Quốc hội Hàng ngày Đúng tiến độ  

2.2 Thực hiện công tác Hành chính, quản trị phục vụ mảng công tác Quốc hội  Hàng ngày Đúng tiến độ  

2.3 Thực hiện công tác Tài chính kế toán phục vụ Đại biểu Quốc hội  Hàng ngày Đúng tiến độ  

II Phòng công tác HĐND    

1 Công việc Đảng đoàn HĐND tỉnh giao:    

1.1 Về triển khai thực hiện Văn bản số 3114-CV/TU ngày 14/10/2022 và Văn bản số 3123-CV/TU 

ngày 17/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tham mưu chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng, đất rừng tại Dự án Khu Resort Vườn San Hô và Dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn đi ngã 

tư Tà Năng, huyện Đức trọng 

 Đúng tiến độ 

 

1.2 Về triển khai thực hiện Thông báo số 511-TB/TU ngày 14/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 

các nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XI 

 Đúng tiến độ 
 

1.3 Văn bản về góp ý dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo“ 

từ năm 2009 đến nay 

 Đúng tiến độ 
 

2 Công việc do Thường trực HĐND tỉnh giao:    

2.1 V/v phân công Ban Kinh tế - Ngân sách tham mưu chủ trươngchuyển mục đích sử dụng rừng, đất 

rừngtại Dự án Khu Resort Vườn San Hô và Dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn đingã tư Tà 

Năng, huyện Đức 

 Đúng tiến độ 

 

2.2 V/v phân công Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dựthảo Nghị quyết HĐND tỉnhkèm theo Tờ trình 

số 184/TTr-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh 

 Đúng tiến độ 
 

2.3  Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026  Đúng tiến độ  

2.4 Báo cáo Kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 Đúng tiến độ 
 

2.5 V/v nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XI  Đúng tiến độ  

2.6 V/v phân công Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm, 

HĐND tỉnh khoá XI 

 Đúng tiến độ 
 

2.7 V/v phân công Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra Văn bản số 1257/2022/CV-TACC ngày 

17/10/2022 của Toà án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh 

 Đúng tiến độ 
 

2.8 Phân công Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 14/10/2022 của 

UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân 

 Đúng tiến độ 
 

http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/7CA2129F35E4368B472588E000135C6E?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/7CA2129F35E4368B472588E000135C6E?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/7CA2129F35E4368B472588E000135C6E?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/7CA2129F35E4368B472588E000135C6E?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/92278916913586E2472588DE0012F079?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/92278916913586E2472588DE0012F079?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/0A2C31FBF0D4D60C472588E0002A4B3D?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/0A2C31FBF0D4D60C472588E0002A4B3D?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/0A2C31FBF0D4D60C472588E0002A4B3D?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/BC7E829D58E23C29472588E0000A2469?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/BC7E829D58E23C29472588E0000A2469?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/6B065F9E7F3F8EE6472588E00002DA81?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/2EDE167B4F920279472588DE002EFFB2?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/2EDE167B4F920279472588DE002EFFB2?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/6EF09968F57B811C472588DE0012FD6F?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/68E94F1834242E40472588DE00088B00?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/68E94F1834242E40472588DE00088B00?OpenDocument
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lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025; 

Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định nội 

dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

2.9 Thông báo chương trình làm việc của Đoàn giám sát số 3 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   

 Đúng tiến độ 
 

2.10 Phân công thẩm tra Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không đủ 

điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

 Đúng tiến độ 

 

2.11 Phân công thẩm tra Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 22/2017/NQ-

HĐND ngày 17/7/2017 quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho hoạt động công tác xây dựng 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

 Đúng tiến độ 

 

3 Công việc do các Ban HĐND tỉnh giao:    

3.1 Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Thường 

trực HĐND tỉnh có ý kiến đối với nội dung Văn bản số 1257/2022/CV-TACC ngày 17/10/2022 

của Toà án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về cung cấp thông tin liên quan đến việc 

triển khai thực hiện Dự án đường N9 thuộc Khu quy hoạch dân cư Bắc Trần Phú, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm. 

 Đúng tiến độ 

 

3.2 Ban Văn hóa – Xã hội tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh góp ý dự thảo Báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo“ từ năm 2009 đến nay 

 Đúng tiến độ 
 

4 Công việc khác    

4.1 
Tiếp 1 công dân, tiếp nhận  2 đơn, chuyển 2 đơn, nhận 2 đơn trả lời của cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết 

 Đúng tiến độ 
 

4.2 
Hỗ trợ, phối hợp, xử lý các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm, ứng dụng, tài khoản,… 

trong quá trình sử dụng 

 Đúng tiến độ 
 

4.3 Đăng tải thông tin trên app, trên web các phiên họp thường trực, phiên họp Đảng đoàn, kỳ họp  Đúng tiến độ  

4.4 Nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi số   Đúng tiến độ  

4.5 
Tổng hợp giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri 

 

 Đúng tiến độ 
 

4.6 
Kế hoạch tiếp xúc tiếp xúc cử tri 

 

 Đúng tiến độ 
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III Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị    

1 Công việc tham mưu, phục vụ Đảng Đoàn, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh     

1.1 
Tham mưu, phục vụ tốt kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; phục vụ các cuộc 

họp, buổi làm việc theo chương trình, kế hoạch đề ra. 

Công việc  

trong tuần 
Đúng tiến độ  

1.2 
Tổ chức phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 
 Đang thực hiện  

1.3  
Phục vụ Thường trực HĐND tỉnh thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân nhân dịp Lễ hội Katê năm 

2022; phục vụ Thường trực, lãnh đạo các Ban dự họp trong và ngoài tỉnh. 
 Đang thực hiện  

2 Công việc do lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giao    

2.1 

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, bảo đảm cơ quan an toàn, 

xanh – sạch – đẹp. 

Công việc  

trong tuần 
Đúng tiến độ  

2.2 

Thực hiện nghiệp vụ kế toán theo quy định; văn bản xin ý kiến về kinh phí chi cho hợp đồng theo 

Nghị định 161; bổ sung kinh phí cấp cho hợp đồng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP năm 2022 của 

Chính phủ; kinh phí nâng lương thường xuyên năm 2022; hoàn thiện hồ sơ thỏa thuận ngân sách 

năm 2023 với Sở Tài chính.  

Công việc  

trong tuần 
Đúng tiến độ  

2.3 

Tham mưu ban hành: 1/Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 10 năm 2022; 2/Báo cáo 

tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ; 3/Văn bản về 

đánh giá, xếp loại công chức Văn phòng tháng 10 năm 2022; 4/Văn bản về đăng ký nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng năm 2023; 5/Chương trình thăm, chúc các vị chức sắc, chức việc, cá nhân nhân dịp 

Lễ hội Katê năm 2022 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn theo kế hoạch của tỉnh; 6/Thông báo 

giới thiệu chữ ký Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Lịch công tác tuần… 

Trong hạn 
Đã thực hiện 

đúng tiến độ 
 

2.4 
Tham mưu tổ chức ký thương thảo và hợp đồng triển khai thực hiện dự án Phòng họp trực tuyến 

Thường trực HĐND tỉnh. 
 Đang thực hiện  

2.5 

Tham mưu các văn bản: Báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy năm 2022; báo cáo thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí 2022; văn bản điều chỉnh kinh phí không tự chủ năm 2022; văn bản về đăng 

ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2023. 

 

 Đang thực hiện  
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