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TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUẦN   

(Từ ngày 14- 18/11/2022) 

 

STT Nội dung 
Thời hạn hoàn 

thành 

Tiến độ 

thực hiện 
Ghi chú 

I Phòng công tác Quốc hội    

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

1.1 Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tham dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. 15/11/2022 Đúng tiến độ  

1.2 
Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, 

quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị. 
16/11/2022 Đúng tiến độ  

1.3 
Tham mưu triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 

XV.  
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 (10 đơn). 

Trong tuần Đúng tiến độ  

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

1.6 
Tham mưu chuyển các văn bản trả lời kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ở trung 

ương đến các cơ quan có liên quan để thông tin đến cử tri. 
Trong tuần Đúng tiến độ  

2 Công việc do lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giao Trong tuần Đúng tiến độ  

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  

2.4 Tham mưu xử lý kiến nghị của ông Nguyễn Hồng Thắng. Trong tuần Đúng tiến độ  

II Phòng công tác HĐND    

1 Công việc Đảng đoàn HĐND tỉnh giao:    

1.1 V/v triển khai thực hiện Văn bản số 3240-CV/TU ngày 14/11/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ  Đúng tiến độ  

ĐOÀN ĐBQH VÀ  HĐND TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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1.2 V/v góp ý dự thảo Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức, bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật.   

 Đúng tiến độ 
 

1.3 V/v góp ý dự thảo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.  Đúng tiến độ  

2 Công việc do Thường trực HĐND tỉnh giao:    

2.1 V/v cung cấp thông tin  Đúng tiến độ  

2.2 V/v phân công tham mưu ý kiến về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu dân cư Đông Bắc, 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

 Đúng tiến độ 
 

2.3 Quyết định V/v triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026  Đúng tiến độ  

2.4 Giấy mời Dự kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026  Đúng tiến độ  

2.5 V/v bổ sung danh mục nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022  Đúng tiến độ  

2.6 V/v thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII  Đúng tiến độ  

2.7 V/v phân công thẩm tra dự thảo nghị quyết theo Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 15/11/2022 của 

UBND tỉnh 

 Đúng tiến độ 
 

2.8 V/v phân công thẩm tra Tờ trình số 200/TTr-UBND và Tờ trình số 203/TTr-UBND của UBND tỉnh  Đúng tiến độ  

2.9 V/v Phân công thẩm tra Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về việc đề 

nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 Đúng tiến độ 

 

2.10 V/v Phân công thẩm tra Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh về việc đề 

nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh biên chế sự nghiệp năm 2022; phân 

bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023; 

 Đúng tiến độ 

 

2.11 V/v Phân công thẩm tra Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh về việc đề 

nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh tuyến đường Võ Nguyên Giáp ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

 Đúng tiến độ 

 

3 Công việc do các Ban HĐND tỉnh giao:    

3.1 Ban Kinh tế - Ngân sách Tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết về: 1/ Xây dựng Ninh Thuận 

thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; 2/ Bổ sung nội dung vào khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 

của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa 

điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh; 3/ Phê chuẩn quyết toán 

ngân sách địa phương năm 2021; 4/ Quy định mức thu ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân, doanh 

nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh; 5/ Điều chỉnh 

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030; 6/ Quy định điều kiện về diện 

tích nhà ở tối thiểu khi công dân đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên 

địa bàn tỉnh; 7/ Quy định cơ chế huy động và lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 

 Đúng tiến độ 

 

http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/HDND/vbdi.nsf/str/25C4A29BB8B615CE472588FB000FE91A?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/HDND/vbdi.nsf/str/25C4A29BB8B615CE472588FB000FE91A?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/HDND/vbdi.nsf/str/7B5996A6BA6DB56F472588FA0038C41C?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/HDND/vbdi.nsf/str/63E2F9BCE24FE8A8472588FA0038DD2E?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/HDND/vbdi.nsf/str/2EDD93B0E573561D472588FA00389FD9?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/HDND/vbdi.nsf/str/965C990760C77E34472588FD00076A4A?OpenDocument


3 

 

3.2 Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức thẩm tra Văn bản số 4828/UBND-KTTH ngày 07/11/2022 của 

UBND tỉnh về đăng ký bổ sung nội dung nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022. 

 Đúng tiến độ 
 

3.3 

Ban Văn hóa – Xã hội tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức thu các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 08/10/2022 của UBND tỉnh. 

 Đúng tiến độ 

 

3.4 
Ban Văn hóa – Xã hội ban hành báo cáo kết quả thẩm tra về công tác bảo vệ môi trường năm 2022, 

nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường năm 2023 

 Đúng tiến độ 
 

3.5 
Ban Pháp chế ban hành Giấy mời họp góp ý đối với dự thảo nghị quyết và báo cáo chuyên đề trình 

tại kỳ họp. 

 Đúng tiến độ 
 

3.6 
Ban Pháp chế Ban hành Kế hoạch thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 2022 (Tờ 

trình số 194/TTr-UBND; Tờ trình số 195/TTr-UBND; Tờ trình số 196/TTr-UBND). 

 Đúng tiến độ 
 

4 Công việc khác    

4.1 Tiếp nhận 7 đơn: chuyển 5 ; lưu: 02 đơn; cơ quan chức năng trả lời 3 đơn  Đúng tiến độ  

4.2 Tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022)   Đúng tiến độ  

4.3 
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 
 

4.4 
Đăng tải thông tin trên app, trên web các phiên họp thường trực, phiên họp Đảng đoàn, kỳ họp thứ 

10 

 Đúng tiến độ 
 

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

4.6 Khảo sát thực tế sau tiếp xúc cử tri cùng các tổ đại biểu   Đúng tiến độ  

III Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị    

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

1.1 
Tổ chức phục vụ tốt Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 

thường lệ giữa năm 2022 và các cuộc thẩm tra, giám sát theo kế hoạch 
 Đúng tiến độ  

1.2 

Tổ chức phục vụ Đoàn Thường trực HĐND, Lãnh đạo các Ban, Văn phòng dự Hội nghị tập huấn 

“Báo cáo viên nguồn bồi dưỡng đại biểu dân cử, sử dụng ngân sách nhà nước trong phát triển kinh 

tế-xã hội” tại thành phố Đà Lạt. 

 Đang thực hiện  

1.3 
Tổ chức phục vụ phiên họp của Đảng đoàn HĐND tỉnh; các cuộc thẩm tra, giám sát của các Ban 

HĐND tỉnh theo kế hoạch  
 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, đảm bảo cơ quan an toàn, 

xanh – sạch – đep 

Công việc  

trong tuần 
Đúng tiến độ  
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2.2 Thực hiện nghiệp vụ kế toán theo quy định. 
Công việc  

trong tuần 
Đúng tiến độ  

2.3 

Tham mưu ban hành: 1/ Chương trình đi thăm nhân dịp Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982-20/11/2022); 2/ Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân năm 2022; 3/ 

Thông báo kết quả phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể và cá nhân năm 2022; 4/ 

Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua "Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch 

vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích"; 5/ Báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp 

trong đóng góp ý kiến, xây dựng văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2022; 6/ 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022, phương hướng nhiệm 

vụ năm 2023; 7/ Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm 

vụ năm 2023; 8/ Văn bản về báo cáo tình hình thực hiện các quy định về tạm đình chỉ công tác đối 

với cán bộ, công chức; 9/Văn bản về đề nghị cử đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đại biểu dân 

cử; 10/ Văn bản đăng ký danh sách đại biểu dự Hội nghị tập huấn đại biểu dân cử; 12/ Lịch công 

tác tuần …   

 
Đã thực hiện 

đúng tiến độ 
 

2.4 

Xây dựng báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022; báo cáo tự kiểm tra công tác 

cải cách hành chính năm 2022; Văn bản về đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham gia học 

Quốc phòng-an ninh đối tượng 2 năm 2023… 

 Đang thực hiện  

2.5 Tiếp tục tham mưu quy trình tiếp nhận công chức theo quy định  Đang thực hiện  

                                                               


		vphdnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-11-21T17:12:26+0700




