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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 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 về đánh 

gia tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, thông qua Nghị quyết và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Chương trình công tác năm 2023. 

II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 28/11-02/12/2022 

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. 

- Tổ chức phiên họp Đảng Đoàn HĐND tỉnh.  

- Ban hành văn bản: 1/ V/v tham mưu có ý kiến đối với đề nghị của Ban Cán 

sự Đảng UBND tỉnh tại Văn bản số1112-CV/BCSĐ ngày 28/11/2022; 2/ Báo cáo 

thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), 

HĐND tỉnh khóa XI (đợt 2); 3/ V/v triển khai thực hiện Văn bản số 3309-CV/TU 

ngày 25/11/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ.  

- 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 các hoạt động công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- 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 phải giải quyết 

ngay. 
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- 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” tại UBND tỉnh. 

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

hai kỳ họp; ban hành 18 văn bản chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ 

theo thẩm quyền1. 

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

- Dự làm việc với Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn kiểm tra 

542 của Ban Bí thư Trung ương; dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh; dự Lễ khởi công dự án đường nối từ cao tốc Bắc – Nam 

với Quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná. 

b) Các Ban HĐND tỉnh 

Tham gia Đoàn 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” tại UBND tỉnh; dự phiên họp Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Hội 

nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 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 họp giám sát chuyên đề công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh 

vực đất đai trên địa bàn tỉnh. 

- Ban hành kế hoạch thẩm tra Tờ trình số 223/TTr-UBND ngày 27/11/2022 

thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã 

chính quy trên địa bàn tỉnh”. 

 - Ban hành kết quả báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết: 1/ Phê duyệt Đề án 

đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên 

                                                 
1 1/ Phân công các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị đặt vấn đề tại buổi làm việc với UBND tỉnh; 

2/ V/v có ý kiến về Chương trình giám sát của MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 

2023; 3/ Phân công thẩm tra Tờ trình số 224/TTr-UBND ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh về đề 

nghị thống nhất điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022; 4/ Đề nghị đại biểu 

HĐND tỉnh chuẩn bị chất vấn tại kỳ họp thứ 10; 5/ Đề nghị đại biểu đăng ký nội dung thảo luận 

tại hội trường; 6/ Đề nghị chuẩn bị trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10; 7/ Báo cáo Kiểm tra 

VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 8/ Phân công thẩm tra Tờ trình số 

222/TTr-UBND ngày 27/11/2022 của UBND tỉnh về thống nhất điều chỉnh dự toán chi ngân 

sách nhà nước năm 2022 cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 9/ Phân công tham mưu ý kiến 

về điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu du lịch bãi biển Bình Sơn, Ninh Chữ; 10/ Dự toán chi 

ngân sách năm 2022; 11/ V/v điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022; 12/ Phân công thẩm 

tra Tờ trình số 223/TTr-UBND ngày 27/11/2022 của UBND tỉnh; 13/ V/v đưa ra khỏi danh mục 

nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; 14/ V/v phân công thẩm tra dự 

thảo nghị quyết theo Tờ trình số 220/TTr-UBND, số 221/TTr-UBND của UBND tỉnh; 15/ Tờ 

trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; 16/ Phân công thẩm tra Văn bản số 

5167/UBND-KTTH ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh; 17/ Phân công thẩm tra dự thảo nghị 

quyết theo Tờ trình số 216/TTr-UBND, 217/TTr-UBND, 218/TTr-UBND của UBND tỉnh; 18/ 

Chương trình làm việc với UBND tỉnh về giám sát PCTN, THTKCLP.       
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môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 2/ Điều chỉnh biên chế sự nghiệp năm 2022; 

phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023; 3/ 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; 4/ Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 

22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ kinh 

phí đảm bảo cho công tác xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định 

của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh; 5/ 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; 6/ 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 trên địa bàn tỉnh; 7/ Phê duyệt Đề án 

‘đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”. 

* Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh 

- Ban hành Báo cáo kết quả thẩm tra 04 báo cáo và 20 dự thảo nghị quyết 

trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá XI.  

- Ban hành văn bản, báo cáo: 1/ Báo cáo giải trình nguyên nhân tham mưu 

còn chậm một số nội dung Đảng đoàn HĐND tỉnh giao; 2/ Báo cáo kết quả hoạt 

động năm 2022 và chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách; 3/ Báo cáo kết quả thẩm tra đề nghị gia hạn thời gian trình HĐND tỉnh 

thông qua Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

4/ Báo cáo kết quả thẩm tra đưa ra khỏi danh mục Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại 

kỳ họp cuối năm 2022 đối với Dự án Nhà máy thuỷ điện tích năng Bác Ái; 04 báo 

cáo thẩm tra về điều chỉnh và phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 

cho các cơ quan, đơn vị. 

* Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh  

- Ban hành báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối 

năm 2022. 

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

* Ban Dân tộc HĐND tỉnh  

Ban hành văn bản: 1/ Báo cáo giải trình nội dung tham mưu Đảng đoàn 

HĐND tỉnh trễ hạn; 2/ Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách giáo 

dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đối với các trường phổ thông dân 

tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016-2020”. 

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: Tổng 

hợp kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV gửi đến 
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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 (05 đơn). Tham mưu 

triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề của UBTVQH 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" 

(Đề nghị cử thành viên Đoàn giám sát). Tham mưu Đoàn ĐBQH tiếp công dân 

định kỳ tháng 12/2022; Báo cáo công tác Dân nguyện tháng 11/2022. 

- Giúp Thường trực HĐND tỉnh tiếp 01 lượt công dân, nhận 04 đơn; chuyển 

03 đơn; lưu 01 đơn; nhận 03 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  

- Ban hành các văn bản2. Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng của Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp; Báo cáo tổng kết hoạt 

động Văn phòng năm 2022.  

- Tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng xét khen thưởng tập thể, cá 

nhân năm 2022; tổ chức chấm điểm Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp; 

tổng hợp hồ sơ trình cấp tỉnh về sáng kiến, khen thưởng.  

- Thực hiện nhiệm vụ kế toán theo quy định. Tổ chức lắp đặt thiết bị gói thầu 

dự án đầu tư phòng họp trực tuyến HĐND tỉnh. Phát hành và lưu trữ các văn bản 

đến, đi của cơ quan đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, khoa học; tiếp tục duy trì các 

giải pháp phòng chống dịch Covid-19; bảo vệ cơ quan an toàn, xanh – sạch – đẹp. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NGÀY 05-09/12/2022 

1. Công tác lãnh đạo của Đảng Đoàn HĐND tỉnh 

Lãnh đạo các hoạt động Kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh 

Việt Nam (06/12/1989-06/12/2022); 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. 

- Lãnh đạo tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (kỳ họp thường lệ cuối năm 

2022), nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tổ chức họp kiểm điểm tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND và các cá 

nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022. 

                                                 
2 Văn bản về báo cáo điều chỉnh kết quả đánh giá, phân loại cá nhân năm 2022;  Báo cáo 

tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  ban hành 05 văn bản có liên quan về phối hợp phục vụ 

kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; Văn bản về góp ý dự thảo phương 

pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 

giai đoạn 2022 - 2026 ; Chương trình công tác tháng 12 của Thường trực, lãnh đạo các Ban 

HĐND tỉnh; Thông báo phân công nhiệm vụ tham mưu, phục vụ kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh 

khóa XI; về bổ sung kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022); 

Thông báo hoãn họp kiểm điểm Đảng đoàn năm 2022; Giấy mời họp kiểm điểm Đảng đoàn, 

Thường trực và cá nhân diện BTV quản lý năm 2022 (lần 2); Văn bản xin chủ trương điều động, 

bổ nhiệm công chức phòng Công tác Quốc hội và bổ sung công chức phòng HC-TC-QT... 
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2. Hoạt động của Thường trực, các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

a) Thường trực HĐND tỉnh 

- Chỉ đạo các hoạt động Kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh 

Việt Nam (06/12/1989-06/12/2022); công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

- 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. 

- Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên 

truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII; dự họp kiểm điểm tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND và các cá nhân 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022. 

b) Các Ban HĐND tỉnh 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên 

truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII; Tham dự kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), 

nhiệm kỳ 2021-2026; dự họp kiểm điểm tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND 

và các cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022. 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 tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH: 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; tập hợp báo cáo của các đối tượng giám sát 

đối với 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". Tham mưu Đoàn ĐBQH tiếp 

công dân thường xuyên;  phục vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tham dự các cuộc họp, 

hội nghị có liên quan. 

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

tố cáo của công dân theo quy định.  
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 - Phối hợp tổ chức phục vụ kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

- Ban hành Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua 

các cơ quan tham mưu tổng hợp; Báo cáo tổng kết hoạt động Văn phòng năm 

2022.  

     - Hoàn thiện hồ sơ thi đua, khen thưởng của cơ quan cuối năm 2022 trình 

cấp có thẩm quyền theo quy định. Tham gia chấm điểm đánh giá công tác cải cách 

hành chính năm 2022 theo kế hoạch. 

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

thành tổ chức lắp đặt thiết bị gói thầu dự án đầu tư phòng họp trực tuyến HĐND 

tỉnh. 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, PCCC, xanh - sạch - đẹp. 

 
 
Nơi nhận:                                                                   

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;                                           

- UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận; 

- 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 

 

 


		dangthanh63@ninhthuan.gov.vn
	2022-12-04T09:29:11+0700


		2022-12-05T07:55:38+0700


		2022-12-05T07:55:56+0700


		vphdnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-12-05T07:56:14+0700


		vphdnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-12-05T07:56:39+0700




