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TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUẦN   

(Từ ngày 28/11- 02/12/2022) 

 

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 tổng hợp kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV gửi đến 

các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ở trung ương và địa phương. 
Trong tuần Đúng tiến độ  

1.2 

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 (05 đơn). 

Trong tuần Đúng tiến độ  

1.3 

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 " (Đề nghị cử thành viên Đoàn giám sát). 

Trong tuần Đúng tiến độ  

1.4 Tham mưu Đoàn ĐBQH tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022. 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 báo cáo công tác Dân nguyện tháng 11/2022. 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  

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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II Phòng công tác HĐND    

1 Công việc Đảng đoàn HĐND tỉnh giao:    

1.1 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 

 Đúng tiến độ 
 

1.2 V/v triển khai thực hiện Văn bản số 3328-CV/TU ngày 29/11/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ  Đúng tiến độ  

1.3 V/v 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) 

 Đúng tiến độ 
 

2 Công việc do Thường trực HĐND tỉnh giao:    

2.1 Có ý kiến về Chương trình giám sát của MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2023  Đúng tiến độ  

2.2 V/v phân công thẩm tra Tờ trình số 223/TTr-UBND ngày 27/11/2022 của UBND tỉnh.    Đúng tiến độ  

2.3 Kiểm tra VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.   Đúng tiến độ  

2.4 Đề nghị chuẩn bị trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10.  Đúng tiến độ  

2.5 Đề nghị đại biểu đăng ký nội dung thảo luận tại hội trường.   Đúng tiến độ  

2.6 Đề nghị đặt vấn đề tại buổi giám sát UBND tỉnh.    Đúng tiến độ  

2.7 Báo cáo Công tác dân vận năm 2022  Đúng tiến độ  

2.8 V/v phân công thẩm tra Tờ trình số 224/TTr-UBND của UBND tỉnh  Đúng tiến độ  

2.9 V/v phân công tham mưu ý kiến về điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu du lịch bãi biển Bình Sơn, 

Ninh Chữ 

 Đúng tiến độ 
 

2.10 V/v phân công thẩm tra Tờ trình số 222/TTr-UBND của UBND tỉnh  Đúng tiến độ  

2.11 Thống nhất điều chỉnh, dự toán chi ngân sách    

3 Công việc do các Ban HĐND tỉnh giao:    

3.1 Ban Văn hóa – Xã hội ban hành các Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp cuối năm 2022  Đúng tiến độ  

3.2 Ban Văn hóa – Xã hội xây dựng đề cương, kế hoạch giám sát chuyên đề HĐND tỉnh năm 2023 về 

việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh giai đoạn 2018-

2022 

 Đúng tiến độ 

 

3.3 
Ban Pháp chế 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”.  

 Đúng tiến độ 
 

3.4 
Ban Pháp chế tổ chức họp giám sát chuyên đề công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai 

trên địa bàn tỉnh.  

 Đúng tiến độ 
 

3.5 

Ban Pháp chế Ban hành báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối 

năm 2022, cụ thể: 

+ 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 

 

http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/6CD66BDD34E235BA4725890A003125CA?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/6CD66BDD34E235BA4725890A003125CA?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/45A114A687A03D874725890A000F7152?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/1A460A3E2964CD324725890900051195?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/1A460A3E2964CD324725890900051195?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/1428DAA94850ACB84725890A000F6283?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/B4033072CBDFE58D4725890900026C6D?OpenDocument
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+ Nghị quyết điều chỉnh biên chế sự nghiệp năm 2022; phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp 

năm 2023; 

+ 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. 

+ Nghị quyết 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 Ninh Thuận. 

+ 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. 

+ 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 trên địa bàn tỉnh. 

+ Nghị quyêt phê duyệt Đề án „đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận”. 

3.6 

Ban Kinh tế - Ngân sách ban hành: 1/ Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp cuối năm 2022; 2/ báo cáo 

giải trình nguyên nhân tham mưu còn chậm một số nội dung Đảng đoàn HĐND tỉnh giao; 3/ Báo 

cáo kết quả thẩm tra phân bổ và điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ 

quan, đơn vị, địa phương 

 Đúng tiến độ 

 

4 Công việc khác    

4.1 Tiếp nhận 4 đơn: chuyển 3 ; lưu: 01 đơn; cơ quan chức năng trả lời 3; tiếp công dân: 1  Đúng tiến độ  

4.2 Tham gia cùng tổ Đại biểu số 9 Khảo sát thực tế theo kiến nghị cử tri xã Phước Vinh   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, 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 phục vụ tốt các cuộc thẩm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 

trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 

Công việc  

trong tuần 
Đúng tiến độ  

1.2 
Tổ chức phục vụ kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; cuộc họp kiểm điểm 

tập thể Đảng đoàn, Thường trực và các cá nhân diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2022 
 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,; 

duy trì các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 , bảo đảm cơ quan an toàn, xanh – sạch – đẹp 
 Đúng tiến độ  

http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/975B5E5FB9232D764725890A0011DF42?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/975B5E5FB9232D764725890A0011DF42?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/13A4E7FD015C8D9647258908002ABC52?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/13A4E7FD015C8D9647258908002ABC52?OpenDocument
http://hscvhdnd.ninhthuan.gov.vn/hdnd/vbdi.nsf/str/13A4E7FD015C8D9647258908002ABC52?OpenDocument
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2.2 
Thực hiện nghiệp vụ kế toán theo quy định. Tổ chức lắp đặt thiết bị gói thầu dự án đầu tư phòng 

họp trực tuyến HĐND tỉnh. 

Công việc  

trong tuần 
Đúng tiến độ  

2.3 

Tham mưu ban hành: 1/Văn bản về báo cáo điều chỉnh kết quả đánh giá, phân loại cá nhân năm 

2022;  2/Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2023; 3/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; 4/Văn bản về xin chủ trương điều động, bổ nhiệm chức danh Phó 

Trưởng phòng công tác Quốc hội ; 5/Chương trình công tác tháng 12 của Thường trực, lãnh đạo 

các Ban HĐND tỉnh; 6/ 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); 7/ 

Thông báo hoãn họp kiểm điểm Đảng đoàn năm 2022; 8/ Giấy mời họp kiểm điểm Đảng đoàn, 

Thường trực và cá nhân diện BTV quản lý năm 2022 (lần 2); 9/ 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... 

Trong hạn 
Đã thực hiện 

đúng tiến độ 
 

2.4 

Tham mưu 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.  

 
Đã thực hiện 

đúng tiến độ 
 

2.5 
Tham mưu 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. 
 Đang thực hiện  

2.6 
Hoàn thiện hồ sơ thi đua, khen thưởng của cơ quan cuối năm 2022 trình cấp có thẩm quyền theo 

quy định.  
 Đang thực hiện  

2.7 Tham gia chấm điểm đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2022 theo kế hoạch.  Đang thực hiện  
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