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BÁO CÁO      

Tình hình công tác tuần từ ngày 31/10 - 04/11/2022 

Nhiệm vụ trọng tâm từ ngày 07 - 11/11/2022 

 

I. ĐIỂM TIN TÌNH HÌNH NỔI BẬT TRONG TUẦN 

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh lãnh đạo công tác phòng 

chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Tỉnh ủy tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của một số sở, ngành 

cấp tỉnh năm 2022 (vòng 2). 

- UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo tình hình triển khai chương trình khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 

II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 30/10-04/11/2022 

1. Công tác lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh 

- Lãnh đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

giao hoặc phân công. 

- Gửi phiếu lấy ý kiến thành viên Đảng đoàn HĐND đối với các nội dung: 1/ 

Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác thực hiện 

Dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng; 2/ Chủ 

chuyển mục địch sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án 

Khu du lịch Mũi 0Dinh Ecopark; Dự án Khu Resort Vườn San Hô; 3/ 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 theo đề nghị của 

Toà án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. 

- Ban hành văn bản: 1/ Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2022; 2/ 

Báo cáo Kết quả công tác tháng 10/2022, chương trình công tác trọng tâm tháng 

11/2022 của Đảng Đoàn HĐND tỉnh.  

- Lãnh đạo công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2022. 

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 và phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn tỉnh. 
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- Chỉ đạo rà soát, chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 

2022; 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 giải quyết ngay. 

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

hai kỳ họp; ban hành 09 văn bản chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ 

theo thẩm quyền
1
. 

- Tổ chức Phiên giải trình về công tác quản lý và sử dụng các thiết chế văn 

hóa, thể thao; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và 

phong trào văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. 

- Dự chấm thi trình bày Đề án của thí sinh tham gia thi tuyển lãnh đạo một số 

sở, ngành cấp tỉnh; Lễ khởi công trại sản xuất tôm giống công nghệ cao Hạo 

Phương Đại Ninh tại thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước. 

 b) Các Ban HĐND tỉnh 

Tham phiên họp của Đảng đoàn HĐND tỉnh; phiên họp giải trình của Thường 

trực HĐND tỉnh; Phối hợp khảo sát, giám sát, thẩm tra theo quy định và thực hiện 

nhiệm vụ cụ thể sau: 

* Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

- Tổ chức thẩm tra: 1/ Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 13/10/2022 của 

UBND tỉnh trình 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; 2/ Tờ trình số 181/TTr-UBND 

ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh trình 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. 

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

                                                 
1
 1/ Báo cáo kết quả tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022; 2/ Đề nghị gửi chất 

vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; 3/ Phân công thẩm tra Văn bản số 4718/UBND-VXNV 

ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh đề nghị dừng thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức 

chi đặc thù đối với các hoạt động thể dục, thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh tại 

các cấp học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tại kỳ họp cuối năm 2022; 4/ Báo 

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

ban Dân tộc; 5/ Phân công thẩm tra Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh 

về Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; 6/ 

Báo cáo Kết quả công tác tháng 10/2022 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; 7/ Báo cáo 

Kết quả tự kiểm tra VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng; 8/ Báo cáo 

Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; 9/ Phân công thẩm tra Báo cáo số 291/BC-UBND ngày 02/11/2022 của 

UBND tỉnh về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022.       
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* Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh 

- 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. 

- Ban hành các văn bản: 1/ Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh 

tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 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; 2/ Báo cáo Kết quả thẩm tra 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để thực 

hiện dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã 

tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (đoạn qua địa bàn huyện Ninh 

Sơn); 3/ Báo cáo kết quả Thẩm tra về chủ trương trình cấp thẩm quyền xem xét 

quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để thực 

hiện Dự án Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark và Dự án Khu Resort Vườn San Hô. 

- Tham gia Đoàn công tác của tỉnh đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm dự án 

hoá chất sau muối tại Thái Lan. 

* Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh  

- Tổ chức khảo sát đơn tố cáo tổ chức nhóm phá rối tại Thánh đường 102 

Phước Nhơn có sự hậu thuẩn của người ở nước ngoài; khảo sát nội dung và mức 

thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí phục 

vụ cộng tác thẩm tra Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 08/10/2022 của UBND tỉnh. 

- Tổ chức thẩm tra: 1/ 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 lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh 

Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025; 2/ 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. 

* 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 Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường 

trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh theo kế hoạch đề ra và triển khai một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau:   

- Tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội: Phục vụ 

Đoàn ĐBQH tham dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV; báo cáo công tác dân 

nguyện tháng 10/2022; dự thảo các văn bản triển khai thực hiện giám sát chuyên 

đề về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự 

phòng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”; 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 
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quyền giải quyết theo quy định (03 đơn); tiếp công dân thường xuyên; tập hợp các 

văn bản trả lời kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ở trung ương 

và địa phương; tham mưu báo cáo công tác tháng 10/2022 và nhiệm vụ công tác 

tháng 11/2022; tham mưu văn bản về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Đoàn 

ĐBQH năm 2023. 

- Giúp Thường trực HĐND tỉnh duy trì tiếp công dân, nhận 02 đơn; chuyển 

02 đơn; nhận 02 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Phối hợp 

phục vụ phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. 

- Ban hành các văn bản
2
.  Thực hiện nghiệp vụ kế toán theo quy định; báo cáo 

công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2022; văn bản điều chỉnh kinh phí 

không tự chủ năm 2022 của cơ quan; thực hiện chế độ, chính sách của công chức 

Văn phòng nghỉ hưu theo quy định. 

- 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. Bảo vệ cơ quan an toàn, xanh – sạch – đẹp. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NGÀY 07-11/11/2022 

1. Công tác lãnh đạo của Đảng Đoàn HĐND tỉnh 

Lãnh đạo các hoạt động Kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam (09/11); Ngày Hội đoàn kết toàn dân tộc (18/11/); 105 năm Cách 

mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2022); công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ 

Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao hoặc phân công. 

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

HĐND tỉnh 

a) Thường trực HĐND tỉnh 

- Lãnh đạo các hoạt động Kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam (09/11); Ngày Hội đoàn kết toàn dân tộc (18/11); 105 năm Cách 

mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2022); công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

                                                 

2
 Báo cáo công tác dân vận chính quyền năm 2022; Báo cáo hoạt động Văn phòng tháng 

10/2022; Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022 và 

đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2023; Báo cáo đánh giá thực hiện các Quy chế làm việc 

mẫu theo Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg; Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 4366/KH-

UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh; Văn bản về hướng dẫn đánh giá, phân loại CBCC và 

người lao động, công tác khen thưởng năm 2022; văn bản đăng ký đại biểu HĐND tỉnh tham dự 

kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; mời tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 (kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022) HĐND tỉnh khóa XI; mời họp Đảng Đoàn HĐND tỉnh; Chương trình 

công tác của Thường trực, lãnh đạo các Ban tháng 11 năm 2022; Hướng dẫn tổng kết công tác 

thi đua, khen thưởng năm 2022; Thông báo chương trình tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn 

dân tộc” năm 2022… 
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- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; 

phiên chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. 

- 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; 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. 

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 

năm 2022 tại Liên thôn Ba Tháp, Gò Sạn, Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận 

Bắc. 

b) Các Ban HĐND tỉnh 

Thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI, 

nhiệm kỳ 2021-2026; Phối hợp khảo sát, giám sát, thẩm tra theo quy định. 

c) Văn phòng: Tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, 

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh theo nội dung phần III của báo cáo 

và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH: Phục vụ Đoàn ĐBQH 

tham dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV; dự thảo các văn bản triển khai thực hiện 

giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị 

quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận"; tập hợp các văn bản trả lời kiến 

nghị của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ở trung ương và địa phương; 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 theo quy định; tiếp công 

dân thường xuyên. 

- Giúp Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại, 

tố cáo của công dân theo quy định.   

- Phục vụ tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; 

tiếp công dân, hoạt động khảo sát, giám sát, thẩm tra theo Kế hoạch của Thường 

trực, các Ban HĐND tỉnh. 

- Tổ chức đánh giá, xếp loại CBCCNLĐ Văn phòng năm 2022; họp Hội đồng 

xét sáng kiến cơ quan năm 2022. Tiếp tục thực hiện quy trình tiếp nhận, bổ sung 

công chức. 

- Ban hành các văn bản: Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 

2022; Báo cáo tổng kết thực hiện quy chế phối hợp năm 2022; Báo cáo tổng kết 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022; Văn bản cung cấp thông tin 

phục vụ khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức xác định Chỉ số Cải cách 

hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 



 6 

- Thực hiện nghiệp vụ kế toán, quản lý tài chính, tài sản theo quy định. Hoàn 

thành ký kết hợp đồng dự án đầu tư phòng họp trực tuyến. 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. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo cơ quan tuyệt đối 

an toàn, 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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