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TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUẦN   

(Từ ngày 12-18/12/2022) 

 

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 họp Đoàn giám sát và Thông báo làm việc trực tiếp của Đoàn giám sát chuyên đề "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". 

13/12/2022 Đúng tiến độ  

1.2 

Đôn đốc, tập hợp báo cáo của các đối tượng 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" chuyển đến thành viên Đoàn giám sát. 

Trong tuần Đúng tiến độ  

1.3 

Tham mưu văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục báo cáo phục vụ công tác khảo sát của Đoàn giám 

sát chuyên đề “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". 

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 (04 đơn). 

Trong tuần Đúng tiến độ  

1.5 
Tham mưu Đoàn ĐBQH tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 (tiếp 

công dân thường xuyên: 01 lượt/01 công dân; tiếp công dân định kỳ: 03 lượt/03 công dân). 
15/12/2022   

1.6 
Phục vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tham dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2022; dự 

phiên họp lần thứ 16, HĐND tỉnh khoá XI. 
Trong tuần   

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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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  

II Phòng công tác HĐND    

1 Công việc Đảng đoàn HĐND tỉnh giao:    

1.1 Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022  

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo đảm an ninh,  

an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 

 Đúng tiến độ 
 

1.2 Tổ chức Họp Đảng Đoàn mưu cho ý kiến các nội dung theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy 
 Đúng tiến độ  

1.3 Ban hành Báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2022    Đúng tiến độ  

1.4 
Ban hành Văn bản tham mưu các nội dung: 1/ Báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu 

du lịch bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ; 2/ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu dân cư Tây 

Bắc, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; 3/ chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục 

đích khác để thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy. 

 Đúng tiến độ 

 

2 Công việc do Thường trực HĐND tỉnh giao:    

2.1 Tổ chức Phiên họp thường trực lần thứ 16.    Đúng tiến độ  

2.2 Ban hành Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND tỉnh năm 2022 

và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023    
 Đúng tiến độ  

2.3 Ban hành báo cáo Kết quả tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật Chuyên đề 1 liên quan đến 

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.   

 

 Đúng tiến độ 

 

2.4 Thống nhất điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 quy định tại phụ lục 6 ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách 

địa phương năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị. 

 Đúng tiến độ 
 

2.5 Thống nhất phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho UBND huyện Bác Ái  Đúng tiến độ  

2.6 Thống nhất điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch 
 Đúng tiến độ  
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3 Công việc do các Ban HĐND tỉnh giao:    

3.1 Ban Văn hóa – Xã hội Tham mưu nội dung kế hoạch và đề cương giám sát chuyên đề HĐND tỉnh về 

việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục tại cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 

2018-2022. 

 Đúng tiến độ 

 

3.2 
Ban KT-NS ban hành Báo cáo kết quả thẩm tra Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu du lịch 

bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ 

 Đúng tiến độ 
 

3.3 
Ban KT-NS ban hành Báo cáo kết quả thẩm tra điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu khu dân cư 

Tây Bắc, TP PR-TC 
 Đúng tiến độ 

 

3.4 
Ban KT-NS ban hành 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 khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy 
 Đúng tiến độ  

3.5 
Ban KT-NS ban hành Báo cáo kết quả thẩm tra Phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 

cho UBND huyện Bác Ái 
 Đúng tiến độ  

3.6 
Ban KT-NS ban hành Báo cáo Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch. 
 Đúng tiến độ 

 

3.7 
Ban KT-NS ban hành Báo cáo Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 theo tờ trình 

231 của UBND tỉnh. 

 Đúng tiến độ 
 

4 Công việc khác    

4.1 Tiếp nhận 3 đơn: chuyển 2 ; lưu: 01 đơn; cơ quan chức năng trả lời 2; tiếp 02 công dân  Đúng tiến độ  

4.2 Tổng hợp trả lời 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, 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  

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 

Tổ chức tham mưu, phục vụ tốt phiên họp của Đảng đoàn và Phiên họp lần thứ 16 của Thường trực 

HĐND tỉnh năm 2022 theo kế hoạch. Phục vụ Thường trực dự Lễ Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 

lần thứ X năm 2022 tại thành phố Đà Lạt. 

Công việc trong 

tuần 
Đúng tiến độ  
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1.2 Tổ chức tham mưu, phục vụ các hoạt động của Thường trực, các Ban và Văn phòng theo kế hoạch.  Đang thực hiện  

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

2.1 

Thực hiện nghiệp vụ kế toán theo quy định, 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. 

Công việc  

trong tuần 
Đúng tiến độ  

2.2 

Tham mưu ban hành: 1/Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đổng Lắm, Phó Trưởng phòng Hành 

chính-Tổ chức-Quản trị giữ chức vụ Phó Trưởng phòng công tác Quốc hội thuộc Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh; 2/ Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến' đối với Phó 

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 3/Quyết định về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022 

đối với Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; 4/Chương trình tiếp đón Đoàn công tác 

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế; 5/Đăng ký cán bộ, công chức tham gia thi nâng ngạch chuyên viên 

cao cấp năm 2023; 6/Giấy mời  Hội nghị tổng kết Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp 

năm 2022; 8/Báo cáo thuyết minh điều chỉnh dự toán năm 2022; 8/ Lịch công tác tuần… 

Công việc  

trong tuần 
Đúng tiến độ  

2.3 Tổ chức Hội nghị tổng kết Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp năm 2022  Đang thực hiện  

2.4 
Tổ chức nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng dự án đầu tư phòng họp trực tuyến; tổ chức cấp 

phát tài sản (máy laptop) theo quy định.  
 Đang thực hiện  

2.5 

Tham mưu ban hành văn bản về đánh giá, xếp loại công chức Văn phòng tháng 12 năm 2022 

(16/11-15/12/2022); văn bản về đề nghị nâng bậc lương thường xuyên tháng 01/2023; rà soát nâng 

bậc lương trước thời hạn năm 2022 theo quy định. 

 Đang thực hiện  

2.6 
Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị CBCC, người lao động năm 2023; xây dựng Kế hoạch phục 

vụ Tết Nguyên đán năm 2023; Kế hoạch kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ năm 2022. 
 Đang thực hiện  
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