
TỈNH ỦY NINH THUẬN 

* 

Số        -CV/TU 
V/v chủ động tham mưu triển khai  

thực hiện nhiệm vụ quý II/2022 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Ninh Thuận, ngày       tháng 4 năm 2022 

Kính gửi:                                   - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các ban đảng Tỉnh ủy, 

- Các đảng đoàn: Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.  

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Danh mục nhiệm vụ trình Tỉnh 

ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; trong đó, nhiệm vụ quý II/2022 gồm 19 

nhiệm vụ (thẩm quyền Ban Chấp hành 04, thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

15); bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy đã giao một số cơ quan liên quan tham mưu 

một số nhiệm vụ phát sinh. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ quý II/2022 

và các nhiệm vụ giao phát sinh; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: 

1. Các ban đảng tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; các đảng 

đoàn:  Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh căn cứ 

Chương trình số 32-CTr/TU, ngày 26/3/2022 để chủ động tham mưu các nội dung 

theo chương trình đề ra đảm bảo chất lượng, quy trình và thời gian yêu cầu. Đồng 

thời, rà soát sớm tham mưu các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy giao. 

Trong quá trình tham mưu, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, phải 

kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.  

2. Các cơ quan được Thường trực Tỉnh ủy giao tham mưu cho ý kiến về các 

chủ trương; giao thẩm định, phản biện dự thảo văn bản chủ động triển khai đảm 

bảo thời gian quy định. 

3. Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, nắm tình hình tiến độ triển khai thực hiện của 

các cơ quan, đơn vị; kịp thời phối hợp báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ 

đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chủ động bố trí thời gian để Ban Thường vụ, 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thông qua. 

(kèm theo phụ lục triển khai nhiệm vụ) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ  

 

 

 

 
Phạm Văn Hậu 
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PHỤC LỤC 

tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ  

---- 

1. Nhiệm vụ đã thực hiện quý I/2022  

1.1. Thẩm quyền Ban Chấp hành 

STT Tên nhiệm vụ Ghi chú 

1 Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu 

1 
Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực 

hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2030. 

16-NQ/TU 

ngày 13/ 01/2022 

2 Đánh giá 30 năm phát triển từ Ngày tái lập tỉnh. 

162-BC/TU 
ngày 12/4/2022 

18-KL/TU 
ngày 31/3/2022 

2 Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu 

3 
Hội nghị tổng kết công tác XDĐ năm 2021. 

 

  151-BC/TU,  

17-KL/TU,  

ngày 03/03/2022 

3 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu 

4 
Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

Khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Đã trình, đang thực 

hiện quy trình 

 

1.2. Thẩm quyền Ban Thường vụ 

STT Tên nhiệm vụ Ghi chú 

1 Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu 

1 

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm phát triển từ Ngày tái lập tỉnh 

gắn với 47 năm giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022) và 

giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1954-30/4/2022). 

2062-CV/TU 
ngày 27/01/2022 

 

2 
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, quốc 

phòng-an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022. 

18-KL/TU 
160-BC/TU 

ngày 07/4/2022 

2 Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu 

3 
Tham mưu tổng hợp, thẩm định, đánh giá xếp loại cán bộ công 

chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021. 

156-BC/TU 
ngày 14/3/2022 

4 Kế hoạch công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030. 
Đang lấy ý kiến 
Ban Thường vụ 

3 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu 

5 
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2022) và mừng xuân Nhâm Dần 
95-KH/TU 

ngày 17/12/2021 

6 
Kế hoạch công tác Lịch sử Đảng năm 2022 

 
101-KH/TU 

ngày 24/01/2022 

7 
Hội thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận (2000-

2020)” 
Sách đã xuất bản 

 

8 Đề án, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đổi mới việc quán triệt, Đang lấy ý kiến 
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STT Tên nhiệm vụ Ghi chú 

học tập, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết Nghị quyết của 

Đảng. 

Ban Thường vụ 

4 Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu   

9 
Chương trình trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2022  

100-CTr/TU,  
ngày 22/02/2022 

10 
Quy định về sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, 

phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải các tư pháp. 

Đã trình, đang thực 
hiện quy trình 

5 Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu 

11 
Tham mưu kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021 

 

138-BC/TU 

100-KH/TU 

ngày 21/01/2022 

 

2. Nhiệm vụ quý II/2022  

2.1. Thẩm quyền Ban Chấp hành 

STT Tên nhiệm vụ Ghi chú 

1 Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu 

1 

Thông qua Đề án phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng 

Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động 

lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và ban hành Nghị quyết của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  

Trình tháng 5/2022 

2 Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Trình tháng 6/2022 

Đang giao Đảng 

đoàn HĐNĐ tỉnh có 

ý kiến 

3 Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 Trình tháng 6/2022 

2 Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu  

4 

Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy 

nhiệm kỳ 2025-2030 và nhân sự chủ chốt HĐND, UBND tỉnh, 

nhiệm kỳ 2026-2031 và nhiệm kỳ tiếp theo  

Trình tháng 6/2022 

 

2.2. Thẩm quyền Ban Thường vụ 

STT Tên nhiệm vụ Ghi chú 

1 Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu 

1 
Thông qua điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm  

Trình tháng 5/2022 

Đang giao Đảng 

đoàn HĐNĐ tỉnh có 

ý kiến 

2 
Các Đồ án Quy hoạch phân khu thuộc Đồ án Quy hoạch chung 

xây dựng Khu du lịch ven biển phía Nam  
Trình tháng 6/2022 

3 
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn 

Chương trình mục tiêu quốc gia 
Trình tháng 6/2022 
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STT Tên nhiệm vụ Ghi chú 

4 

Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về 

Chương trình hành động số 232-CTr/TU ngày 24/10/2018 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP của 

Chính phủ về thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ 

tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế-xã hội, ổn định sản xuất, đời 

sống nhân dân giai đoạn 2018-2023 

Trình tháng 6/2022 

2 Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu  

5 

Sửa đổi Quy định 48-QĐ/TU ngày 26/02/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

Trình tháng 5/2022 

6 

Kiểm tra đối với một số Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc trong 

việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá 

XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 

05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, 

lối sống đối với cán bộ lãnh đạo theo Quy định 109-QĐ/TW, ngày 

03/01/2018 của Ban Bí thư; Quy định 37-QĐ/TW, ngày 

25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Kết luận 

21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán 

bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch 99-KH/TU, 

ngày 14/01/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, 

ngày 25/10/2021. 

Trình Quý II/2022 

3 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu  

7 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 

05/11/2012 của Bộ Chính trị “về việc tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong 

tình hình mới” 

Trình tháng 4/2022 

8 

Đề án và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao 

chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên 

của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới 

Trình tháng 6/2022. 

9 

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU 

ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng 

cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân 

trong tình hình mới  

Trình tháng 6/2022 

4 Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu  

10 

Báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện các quy định của Đảng trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử 

lý cán bộ, công chức, người lao động và người đứng đầu khi để 

xảy ra tham nhũng, tiêu cực  

Trình tháng 6/2022 

5 Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu  
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STT Tên nhiệm vụ Ghi chú 

11 

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ 

chức bộ máy của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo Nghị 

quyết Trung ương 6, khóa XII 

Trình tháng 5/2022 

 

6 Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh tham mưu  

12 

Tổng kết thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động 

của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nông nghiệp, nông thôn, gắn với sơ kết 05 năm thực hiện 

Chỉ thị 36-CT/TU, ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Trình tháng 6/2022 

 

7 
Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp với Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh chuẩn bị  
 

13 Nội dung kỳ họp giữa năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI  Trình tháng 6/2022 
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