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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động tháng 10 năm 2022 

 

 

I. Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tháng 10/2022 

1. Thường trực HĐND tỉnh 

- Tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề); tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến 

hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy 

định pháp luật; thảo luận, quyết nghị thông qua 10 nghị quyết theo thẩm quyền
1
. 

- Tổ chức làm việc với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh nhằm 

đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực 

HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, nhiệm kỳ 2021-

2026.  

- Tổ chức phiên họp thứ 15; tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phổ biến 

nội dung Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của 

HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; Thường trực HĐND các huyện, 

thành phố báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022; Thường trực HĐND tỉnh 

                                           
1
1/ Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu căn cứ chiến đấu (mô phỏng) phục vụ diễn tập 

khu vực phòng thủ tỉnh; 2/ Bổ sung Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 

trên địa bàn tỉnh; 3/ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và 

tỷ lệ phân cấp vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Thuận; 4/ Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để 

thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; 5/ Quy 

định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa 

chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình 

MTQG giai đoạn 2021-2025; 6/ Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; 7/ Điều chỉnh tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi thường xuyên và 

đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 của tỉnh; 8/ 

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; 

9/ Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, 

chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm 

việc tại các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025; 10/ Bãi bỏ Nghị 

quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND tỉnh quy định mức trích từ nguồn thu tiền 

sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận.   
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đã thảo luận, cho ý kiến các nội dung: 1/ Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, 

chương trình công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND, các 

Ban HĐND tỉnh; 2/ Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-

UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt 

động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu 

HĐND và đại biểu HĐND; 3/ Quy định chấm điểm, đánh giá hoạt động hàng năm 

đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Sau phiên họp, đã ban hành các 

văn bản theo quy định nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thời gian đến
2
. 

Chỉ đạo thông báo chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nhằm 

thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát của Tổ đại biểu theo tinh thần Nghị quyết 

số 594/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.  

- Tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 về “việc thực hiện 

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

phí giai đoạn 2016-2021”
3
. 

- Trên cơ sở kết quả họp liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND 

tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND 

tỉnh rà soát danh mục nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 

2022; qua đó, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo dự kiến nội dung, 

chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri 

trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. 

- Đề nghị UBND tỉnh báo cáo bằng văn bản, giải trình tại phiên họp Thường 

trực HĐND tỉnh các nội dung về tình hình xây dựng, 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. 

- Tự kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã ban 

hành lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh 

tra Chính phủ theo yêu cầu của các Bộ, ngành. 

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

các Ban HĐND tỉnh thẩm tra, có ý kiến đối với các đề nghị xây dựng nghị quyết
4
 và 

có ý kiến theo thẩm quyền đối với 07 nội dung; cụ thể: 

                                           
2
 1/ Báo cáo Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, chương trình công tác trọng tâm 3 tháng 

cuối năm 2022 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; 2/ Kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về hướng 

dẫn hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND 

và đại biểu HĐND; 3/ Thông báo kết luận phiên họp thứ 15. 
3
 Đoàn Giám sát chia thành 03 Đoàn: Đoàn 1 do đ/c Trần Minh Lực -Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn; Đoàn 2 do đ/c Trần Minh Nam - Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh, Trưởng đoàn; Đoàn 3 do đ/c Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn. 



 3 

+ Thống nhất điều chỉnh nội dung chi tại số thứ tự số 01 Phụ lục phân bổ từ 

nguồn tăng thu ngân sách năm 2021 ban hành kèm theo Văn bản số 216/HĐND-VP 

ngày 08/8/2022 của Thường trực HĐND tỉnh thành: 

“Nâng cấp hệ thống thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh bảo đảm an 

ninh, an toàn và bảo mật thông tin, thực hiện kết nối, chia sẻ với hệ thống Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư quốc gia theo Đề án 06”. 

+ Thống nhất bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, số tiền 384.083.941 đồng để sửa chữa khán đài A và khán 

đài B của Sân Vận động tỉnh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao. 

Nguồn kinh phí thực hiện: Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, 

đoàn thể (Kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc; Mua sắm trang bị, sửa 

chữa tài sản của các Sở, ngành, địa phương). 

+ Thống nhất điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ 

quan, đơn vị, cụ thể: 

Giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội (chi bảo đảm xã hội) số tiền 24.101.779 đồng; trong đó 10% tiết kiệm 

chi thường xuyên, số tiền 472.500 đồng; Tăng chi bảo đảm xã hội ngân sách tỉnh chưa 

phân bổ năm 2022, số tiền 24.101.779 đồng. 

Điều chỉnh lĩnh vực chi ngân sách năm 2022 của Sở Công thương: Giảm dự 

toán chi quản lý hành chính, số tiền 238.611.100 đồng (dự toán chi sau khi điều chỉnh 

là 6.160.488.900 đồng); Tăng chi sự nghiệp kinh tế, số tiền 238.611.100 đồng (dự toán 

chi sau khi điều chỉnh là 4.998.731.100 đồng). 

+ Thống nhất điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022, như sau: 

Giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của UBND các huyện, thành 

phố do giảm biên chế, số tiền 4.186.569.366 đồng. 

Tăng nguồn giáo dục - đào tạo và dạy nghề  ngân sách tỉnh năm 2022 (Chi sự 

nghiệp giáo dục ngân sách tỉnh chờ phân bổ), số tiền 4.186.569.366 đồng. Nguồn 

kinh phí: từ nguồn điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2022 của UBND các 

huyện, thành phố. 

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

nhiệm vụ chi định kỳ đến hết Quý III năm 2022 theo báo cáo của UBND tỉnh. 

+ Thống nhất giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công 

nghệ để bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho Liên hiệp các Hội khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận để tổ chức cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần 

thứ VII (2022-2023) với số tiền 41.200.000 đồng. Nguồn kinh phí thực hiện: dự toán 

                                                                                                                                            
4
 Chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối 

với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ trang bị cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
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kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ được 

phân bổ tại Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh.  

+ Đề nghị UBND tỉnh rà soát, cân đối, bố trí ngân sách địa phương ủy thác 

sang Ngân hàng Chính sách Xã hội đảm bảo chỉ tiêu của năm 2023, đáp ứng nhu cầu 

cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban HĐND tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ theo quy định pháp luật; phân công các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các dự 

thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, các nội dung 

phát sinh giữa hai kỳ họp hoặc theo phân công của Ban Thường vụ, Thường trực 

Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến theo thẩm quyền quy 

định, báo cáo Đảng đoàn HĐND tỉnh tham mưu ý kiến theo quy định; báo cáo tình 

hình đại biểu HĐND các cấp theo yêu cầu của Ban Công tác đại biểu Uỷ ban Thường 

vụ Quốc hội. 

- Duy trì tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp 02 lượt công dân, nhận 18 đơn 

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

xét, giải quyết 14 đơn, lưu 04 đơn theo quy định; nhận 15 văn bản trả lời của cơ quan 

có thẩm quyền. 

- Tổ chức thăm, tặng quà dịp Lễ hội Katê năm 2022; tham dự Hội nghị Tỉnh 

ủy, họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị theo Giấy mời; 

trong đó, dự Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội, lớp bồi 

dưỡng, cập  nhật  kiến  thức  dành  cho  cán  bộ lãnh đạo  diện Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý năm 2022. 

2. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh 

Tham dự đầy đủ các phiên họp Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh; tham gia 

các Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022; thực hiện nhiệm vụ tiếp 

công dân; chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh; dự lớp bồi dưỡng, cập  nhật  

kiến  thức  dành  cho  cán  bộ lãnh đạo  diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 

2022; 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 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh 

khóa XI
5
. 

                                           
5
 1/ Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu căn cứ chiến đấu (mô phỏng) phục vụ diễn tập 

khu vực phòng thủ tỉnh; 2/ Bổ sung Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 

trên địa bàn tỉnh; 3/ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và 

tỷ lệ phân cấp vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Thuận; 4/ Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để 

thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; 5/ Quy 

định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa 

chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình 
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- Tổ chức thẩm tra các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp theo phân công 

của Đảng đoàn và Thường trực HĐND tỉnh: 1/ Điều chỉnh nội dung chi từ nguồn 

tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021; 2/ Phân bổ sự toán chi ngân sách nhà nước năm 

2022 cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 3/ Chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dương cao cấp 

Royal Ninh Thuận; 4/ Chuyển mục đích đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để 

thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dương cao cấp Royal Ninh Thuận; 5/ Điều chỉnh dự 

toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị; 6/ Chủ trương đầu tư 

dự án Công viên biển Bình Sơn (khu 4,575 ha); 7/ Bổ sung cụm công nghiệp Phước 

Minh 1, Phước Minh 2 vào trong Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 8/ Chuyển mục địch 

sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu du lịch Mũi Dinh 

Ecopark; 9/ Tình hình thực hiện nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh và các nhiệm vụ 

chi định kỳ đến hết Quý III năm 2022; 10/ Chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng 

sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn đi ngã tư Tà 

Năng, huyện Đức Trọng. 

- Tổ chức giám sát chuyên đề “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”. 

- Tham dự Hội nghị ngành Công thương các tỉnh, thành phố khu vực Miền 

trung và Tây Nguyên năm 2022.  

b) Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

- Tổ chức các cuộc khảo sát về: 1/Tình hình xây dựng, 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; 2/ Khảo sát phục vụ 

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; 3/ Khảo sát đơn tố cáo của công dân. 

- Tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 

XI: Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

                                                                                                                                            
MTQG giai đoạn 2021-2025; 6/ Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách 

địa phương giai đoạn 2021-2025; 7/ Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao 

động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể và 

hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến 

năm 2025; 8/ Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND tỉnh quy định 

mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát 

triển đất tỉnh Ninh Thuận; 9/ Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trung tâm Y tế huyện 

Ninh Phước và Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. 
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- Tổ chức thẩm tra theo phân công của Đảng đoàn và Thường trực HĐND 

tỉnh đối với các nội dung: 1/ Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập 

vào mục đích liên doanh, liên kết của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 2/ Cân đối bố trí 

nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội trong 

năm 2023 để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần thực hiện 

tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. 

- Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung giải trình tại Phiên 

họp Thường trực về tình hình xây dựng, 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. 

 - Tham dự họp trực tuyến về lấy ý kiến đối với dự thảo ''Báo cáo đánh giá việc 

thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống 

dịch COVID-19”; họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành phát triển 

kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. 

c) Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

- Tổ chức khảo sát công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai tại 

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, 

thành phố. 

 - Tổ chức thẩm tra theo phân công của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh 

đối với các nội dung: 1/ Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh tổng số lượng người làm việc 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 

một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm 

bảo chi thường xuyên năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận; 2/ Đề nghị xây dựng Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với 

Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 3/ Đề 

nghị của Tòa án nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí địa phương để đầu tư trang thiết bị 

phục vụ tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến cho phòng xét xử của Tòa án nhân dân 

hai cấp tỉnh Ninh Thuận; 4/ Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

- Tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ HĐND 

tỉnh cuối năm 2022: 1/ 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; 2/ 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. 
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d) Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

- Tham mưu Đảng Đoàn HĐND tỉnh báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị 

quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 

văn minh. 

- Tổ chức giám sát chuyên đề “Kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về 
giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các trường phổ thông dân tộc 
nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 
2016-2020”. 

- Tham dự Hội nghị lấy ý kiến dự án Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) tại Đoàn 

ĐBQH tỉnh Ninh Thuận. 

3. Đánh giá chung 

Trong tháng 10/2022, 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 chuẩn bị tổ chức thành công kỳ họp thứ 9, HĐND 

tỉnh khóa XI (kỳ họp chuyên đề); tổ chức phiên họp Thường trực để thảo luận, cho ý 

kiến các nội dung thuộc thẩm quyền; chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022; triển khai tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và 

của các Ban HĐND tỉnh theo kế hoạch đề ra; đánh giá kết quả phối hợp, đề ra các 

giải pháp nhằm phối hợp chặt chẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thường 

trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; duy trì 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 11/2022 

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 11/2022 như sau: 

1. Thường trực HĐND tỉnh 

- Tiếp tục tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “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 các Ban HĐND tỉnh phối hợp rà soát chuẩn bị nội dung kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022; 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 giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. 

- Phối hợp tổ chức để các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 

thường lệ năm 2022. 
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- 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.  

2. Các Ban HĐND tỉnh 

Thẩm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, 

chuẩn bị các nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; tổ chức giám sát chuyên đề 

theo kế hoạch; thẩm tra các nội dung theo phân công của Thường trực HĐND, Đảng 

Đoàn HĐND tỉnh; tiếp công dân theo quy định; theo dõi, giám sát, khảo sát, đôn đốc 

việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri, các nội dung bổi cộm, bức xúc, ảnh 

hưởng đến an sinh xã hội người dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên 

lĩnh vực phụ trách; tham gia chuẩn bị, tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND 

tỉnh; chuẩn bị nội dung tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh./.  

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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