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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 19 tháng4 năm 2022

V/v tập trung chỉ đạo, tăng tốc
trong việc tham mưu, triển khai
thực hiện các nhiệm vụ trọng
tâm, trọng điểm của tỉnh

Kính gửi:
- Thủ trưởng Các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Thủ trưởng Các cơ quan đơn vị sự
nghiệp thuộc UBND tỉnh

Với tinh thần nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm kỳ tăng tốc, nhiệm kỳ khát
vọng; bên cạnh phương châm hành động năm 2022 của tỉnh “Đoàn kết, thích ứng,
sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả”, cùng với quyết tâm phấn đấu đạt mục
tiêu tăng trưởng GRDP từ 10 - 11% và phấn đấu đạt cao nhất những mục tiêu, chỉ
tiêu đã đề ra của năm 2022,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu Thủ trưởng Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng Các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuộc
UBND tỉnh:
- Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó
khăn, thách thức với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm
vụ được giao; tập trung chỉ đạo tăng tốc hơn nữa trong việc tham mưu, triển khai
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tỉnh.
- Tập trung rà soát những công việc đã hoàn thành, những công việc chưa hoàn
thành, xác định những khó khăn trong triển khai thực hiện từ đó đề ra các giải pháp cụ
thể trong thời gian tới.
- Chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp, nhằm phấn đấu sớm hoàn
thành các nhiệm vụ đã đặt ra ngay từ đầu năm, nhất là: xây dựng nghị quyết,
chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận chuyên đề của
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trên từng lĩnh
vực tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh; triển khai
thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Chương
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trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của
Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ (Kế hoạch số 829/KH-UBND
ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh).
- Hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đột
phá được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước
ngày 15 của tháng cuối quý để tổng hợp chung.
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh hàng quý
theo quy định./.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ; KTTH, VXNV, BTCDNC;
- Lưu: VT.

Trần Quốc Nam

