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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam  

tại phiên họp trực truyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển 

kinh tế-xã hội tháng 4/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022 
 

Chiều ngày 04/5/2022, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

Trần Quốc Nam chủ trì phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều 

hành phát triển kinh tế-xã hội tháng 4/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 

5/2022. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Phan 

Tấn Cảnh, Lê Huyền; các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành: Cục Thuế, 

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban 

quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành thuộc 

UBND tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND và các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc cấp huyện. 

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Sở, ngành; lãnh đạo UBND các 

huyện, thành phố; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam thống nhất kết luận và chỉ 

đạo các nội dung cụ thể như sau: 

I. Về tình hình kinh tế-xã hội  tháng 4/2022 

1. Về dự thảo báo cáo: Cơ bản thống nhất, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp 

thu toàn bộ ý kiến của các Sở, ngành, địa phương; phối hợp với các Sở, ngành liên 

quan cập nhật lại số liệu của tháng 4/2022; khẩn trương hoàn thiện trình UBND 

tỉnh xem xét, ký ban hành. 

2. Về đánh giá chung: Tình hình kinh tế-xã hội trong tháng 4/2022 có bước 

phục hồi và phát triển tích cực, các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch 

vụ đều có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ, như: Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ 

lực đã phục hồi và có tốc độ tăng trưởng cao; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ tháng 4/2022 ước đạt 2.589,5 tỷ đồng, tăng 5,4% so tháng trước và 

tăng 17% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ ước đạt 9.970,9 tỷ đồng, tăng 14,6% so cùng kỳ. Hoạt động du lịch có 

bước phục hồi và dấu hiệu khởi sắc, lượng khách du lịch trong tháng ước đạt 

280.000 lượt, tăng 11,2% so cùng kỳ, lũy kế 4 tháng ước đạt 790.600 lượt, đạt 

41,6% so với Kế hoạch năm; Hoạt động doanh nghiệp từng bước được phục hồi, số 

doanh nghiệp thành lập mới ngày càng tăng; Tổng thu ngân sách ước đạt 277,5 tỷ 

đồng; lũy kế 04 tháng thu 1.301 tỷ đồng, đạt 37,0% kế hoạch; Ước đến cuối tháng 

04/2022 giải ngân vốn đầu tư công đạt 550 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch, gấp 2,2 lần 

so cùng kỳ. 
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- Đến ngày 30/4/2022, tổng số vắc xin đã tiêm 1.343.188 mũi, trong đó: trẻ 

em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 11,3%; Nhóm tuổi 12-17 tuổi tiêm 

mũi 1 đạt 110,3%, tiêm mũi 2 đạt 95,3%; Nhóm người ≥ 18 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 

121,9%, tiêm mũi 2 đạt 116,4%, tiêm mũi 3 đạt 90,0% (Trong đó: người ≥ 50 tuổi 

đã tiêm mũi 1, đạt 122,8%; tiêm mũi 2 đạt 118,0%; tiêm mũi 3 đạt 95,9%; người ≥ 

65 tuổi đã tiêm mũi 1, đạt 121,9%, tiêm 2 mũi, đạt 115,6%, tiêm mũi 3 đạt 87,7%). 

- Dự án động lực Cảng biển tổng hợp Cà Ná được đẩy nhanh tiến độ, đã 

hoàn thành bến 1A, đang tiến hành khai thác thử nghiệm quy mô tàu 50.000 DWT; 

các dự án năng lượng tái tạo đã hoàn thành, tiếp tục phát huy hiệu quả. Tổ chức 

thành công các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh gắn với 47 

năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 

được Nhân dân hưởng ứng, đồng lòng. Tổ chức thành công Hội thảo chuyển đổi số 

cho doanh nghiệp. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế-xã hội của Tỉnh vẫn còn một số 

khó khăn, hạn chế nhất định, đó là: Kinh tế của tỉnh vẫn trong giai đoạn phục hồi, 

chưa bước vào giai đoạn tăng tốc theo kế hoạch đề ra để đạt kế hoạch năm 2022. 

Tình hình thời tiết không thuận lợi, xuất hiện gió Đông Bắc, biển động; số lượng 

tàu tham gia khai thác giảm (Khoảng 60% tàu cá tham gia hoạt động khai thác 

thủy sản); Do thiếu nguyên liệu đầu vào và nhu cầu giảm nên một số sản phẩm 

công nghiệp tiếp tục giảm; Tai nạn giao thông trong tháng tăng so cùng kỳ (tính 

chung 4 tháng đầu năm 2022, giảm trên cả 03 tiêu chí). Chỉ số PCI năm 2021 

giảm 17 bậc so với năm 2020 (đứng thứ 49/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung 

ương); Lĩnh vực năng lượng tái tạo tiếp tục khó khăn do quy hoạch điện VIII, 

chính sách giá điện chưa ban hành. 

II  N iệm  ụ   ọ     m tháng 5/2022 

Để khắc phục các khó khăn, tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, 

thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục tập trung triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy,  ĐND 

tỉnh, 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 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; chủ động, 

quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để kinh tế 

của tỉnh tăng tốc trong những tháng còn lại, góp phần hoàn thành kế hoạch đề ra trong 

năm 2022; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề có khó khăn, 

vướng mắc; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát, đôn đốc để tăng tốc 

trong triển khai các công việc. 

2. Tiếp tục quán triệt và triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ Kế hoạch số 

863/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình 

hành động số 95-CTr/TU ngày 21/01/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 20-

KL/TW ngày 16/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế-

xã hội năm 2021-2022. Tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả Kế hoạch số 829/KH-
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UBND ngày 01/3/2022 thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của 

Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị 

quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương 

trình; tiếp tục tham mưu cụ thể hóa để triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực 

được phân công theo dõi. 

3. Một số công việc cụ thể: 

a) Tham mưu trình các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các nội dung trình tại kỳ 

họp  ĐND tỉnh:  

- Trên tinh thần khẩn trương, tăng tốc, các Sở, ngành, địa phương chủ động 

trong việc rà soát, tham mưu các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được phân công trình 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBND tỉnh đảm bảo đúng thủ tục, quy trình, thời 

gian quy định; phấn đấu tham mưu trình trước thời gian quy định. 

- Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, nghiêm túc các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp chuyên đề và kỳ họp giữa năm  ĐND tỉnh đảm 

bảo chất lượng, tuân thủ pháp luật, theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đạt kết quả 

cao; chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị các nội dung. 

b) Về công tác phòng, chống dịch COVID-19:  

- Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1574/KH-UBND ngày 17/4/2022 của UBND tỉnh; 

đẩy mạnh công tác tiêm vaccin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng; có chiến 

dịch, giải pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân để tạo sự yên tâm, 

đồng thuận trong công tác tiêm phòng vaccin cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, 

triển khai tiêm theo tiến độ cung cấp vaccin của Bộ Y tế.  

- Sở Y tế phối hợp cùng UBND các huyện, thành phố rà soát, thống nhất lại số 

liệu về dân số trong nhóm từ 18 tuổi trở lên đảm bảo phù hợp thực tế. Phấn đấu hoàn 

thành tiêm mũi 3 cho nhóm từ 12-17 tuổi và nhóm từ 18 tuổi trở lên theo kế hoạch đề 

ra. 

c) Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: 

- Triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 1608/KH-

UBND ngày 19/4/2022 về việc hỗ trợ Doanh nghiệp đào tạo bồi dưỡng, nâng cao 

trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh; số 

1562/KH-UBND ngày 16/4/2022 về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi 

từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025. 

- Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục duy trì, định kỳ tham mưu bố trí lịch công tác 

để lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt, lắng nghe, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc của doanh nghiệp. 

- Các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được phân công phải thường 

xuyên chủ động gặp gỡ, trao đổi, đồng hành trong giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc cho doanh nghiệp; đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế trọng tâm 

của tỉnh như: chế biến, khai khoáng, năng lượng tái tạo,… 
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d) Cải cách hành chính và chuyển đổi số: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với các ngành phân tích kỹ nguyên nhân sự tụt 

giảm của Chỉ số PCI năm 2021/2020. Tham mưu tổ chức Hội nghị chuyên đề phân 

tích đánh giá, nêu rõ nguyên nhân, chỉ ra cụ thể những ngành, lĩnh vực làm tụt  giảm 

điểm trong các chỉ số thành phần; trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch cụ thể của từng 

ngành, lĩnh vực để tiếp tục cải thiện bền vững Chỉ số PCI của tỉnh thời gian đến. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, cùng các cơ quan chuyên môn theo chức 

năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương nghiên cứu báo cáo cải thiện, nâng cao 

Chỉ số giáo dục, Chỉ số sức khỏe, Chỉ số phát triển con người tỉnh Ninh Thuận tại Báo 

cáo số 250/BC-CTK ngày 22/4/2022 của Cục Thống kê; đặt ra những mục tiêu, giải 

pháp cụ thể nhằm cải thiện và nâng cao các chỉ số trên. 

- Tiếp tục triển khai các giải pháp đột phá, quyết liệt, cụ thể để cải thiện, nâng 

cao các chỉ số thành phần còn thấp của Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số 

SIPAS, Chỉ số PCI trong thời gian đến. Xác lập, giao nhiệm vụ gắn với đánh giá cán 

bộ, đánh giá năng lực điều hành lãnh đạo, kể cả đánh giá năng lực cạnh tranh của các 

Sở, ban, ngành, địa phương (Bộ chỉ số DDCI). 

- Trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, hoặc dự án 

đầu tư lưu ý phải có sự phối hợp liên ngành, tránh xảy ra tình trạng doanh nghiệp phải 

tiếp nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra của nhiều cơ quan quản lý nhà nước trong cùng 

năm. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức 

độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận (Chương trình số 1663/CTr-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh). 

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham 

mưu, sắp xếp chương trình làm việc với những Tập đoàn vừa qua đã ký kết Thỏa 

thuận hợp tác với Tỉnh để tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo; tham mưu tổ 

chức họp Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh trong thời gian tới. 

đ) Khai thác các nguồn thu: Tiếp tục tăng cường các biện pháp thu ngân sách, 

nhất là các khoản thu đạt thấp trong năm 2021, khoản thu từ đất đai và khoản thu từ 

các doanh nghiệp đang nợ thuế đã được Tỉnh hỗ trợ giãn nợ trong thời gian qua, phấn 

đấu hoàn thành mức cao nhất thu ngân sách năm 2022; tiếp tục rà soát, thực hiện cắt 

giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết để ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch 

và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. 

e) Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022:  

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, Ban quản 

lý dự án triển khai thực nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; nhất là 

tập trung thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 26-

CT/TU ngày 19/4/2022, Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 307/CĐ-TTg ngày 

08/4/2022 và UBND tỉnh tại Công văn số 1773/UBND-KTTH ngày 27/4/2022.  
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- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao, nhất là tại 

các dự án trọng điểm; thực hiện tốt công tác phối hợp trong giải quyết các thủ tục, hồ 

sơ đảm bảo chủ động, nhanh chóng, hiệu quả; đăng ký kế hoạch giải ngân vốn hàng 

tháng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi; định kỳ hàng tuần tổ chức 

giao ban với các đơn vị thầu xây dựng để đôn đốc tiến độ và giải quyết các vướng 

mắc phát sinh; khẩn trương thanh toán ngay các hạng mục đã có khối lượng hoàn 

thành; thực hiện thủ tục quyết toán dự án đảm bảo theo đúng thời gian được quy định. 

- UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư tập trung 

giải quyết các khó khăn, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh 

tiến độ các dự án, đặc biệt là tại các dự án trọng điểm. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá việc triển khai giải ngân của các chủ 

đầu tư, các nội dung cần tiếp tục chỉ đạo triển khai theo Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 

19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đẩy nhanh kết quả giải ngân vốn đầu tư 

công; tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo trong tháng 

5/2022. 

g) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục triển khai công tác đảm bảo 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; an toàn giao 

thông; phòng chống cháy, nổ; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ.  

h) Một số nội dung khác: 

- Chuẩn bị chu đáo việc đón tiếp, tổ chức làm việc, các hồ sơ, tài liệu cần thiết 

để phục vụ công tác của các đoàn thanh tra, kiểm toán trong thời gian đến. 

- Việc phát triển công nghiệp chế biến, khai khoáng: Sở Công thương phối hợp 

với Ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đôn đốc nhà 

đầu tư các khu, cụm công nghiệp triển khai đúng theo kế hoạch đề ra. Kịp thời  thu 

hút các nhà đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đầu tư vào các 

khu, cụm công nghiệp, góp phần bù đắp cho sự sụt giảm của lĩnh vực năng lượng tái 

tạo và phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo.    

- Về công tác chỉnh trang, xây dựng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm văn 

minh, hiện đại:  

+ Các Sở, ngành, cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với 

UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm trong việc thực hiện chỉnh trang trên địa 

bàn thành phố, tiến tới xây dựng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm văn minh, hiện 

đại. 

+ UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thường xuyên kiểm tra, xử lý việc 

các hộ dân lấn chiếm khu vực bãi biển Bình Sơn-Ninh Chử để buôn bán; nghiên cứu 

thí điểm, tổ chức lại không gian khu vực các tuyến đường xương cá dọc đường Yên 

Ninh để người dân buôn bán đảm bảo mỹ quan đô thị và phục vụ du lịch hiệu quả. 
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- Đối với công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: yêu cầu Sở Tài nguyên và 

Môi trường kịp thời tham mưu UBND tỉnh ký ban hành sau khi có ý kiến thống nhất 

của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Đối với nội dung giao tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập: yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị (đặc biệt các cơ quan có nhiều đơn vị sự nghiệp công lập như Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế) khẩn trương rà soát, kịp 

thời có hồ sơ gửi Sở Tài chính để thẩm định trong tháng 5/2022; trường hợp có đơn 

vị chậm trễ thời gian thực hiện, Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh cơ 

chế giải quyết để đảm bảo việc vận hành của các đơn vị sự nghiệp công lập được 

thông suốt, đồng thời tổng hợp danh sách để xử lý trách nhiệm theo quy định. 

- UBND các huyện, thành phố kiểm tra, xử lý việc hạ cốt, san nền, khai thác 

khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý, đặc biệt là việc san nền trái phép dọc tuyến 

quốc lộ 1A; đối với những trường hợp hạ cốt để tận dụng nguyên vật liệu phục vụ cho 

dự án đường cao tốc, giao UBND các huyện xem xét, giải quyết chặt chẽ, phù hợp. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng: khẩn trương tham mưu giải 

quyết các mỏ vật liệu phục vụ xây dựng dự án đường cao tốc. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

+ Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các 

hoạt động sản xuất vụ hè thu; chỉ đạo triển khai xuống giống đúng thời điểm, điều tiết 

nước hợp lý.  

+ Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tàu thuyền hoạt động đánh bắt xa bờ, 

đặc biệt là các vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục. 

+ Tham mưu Đề án/Phương án tổ chức sản xuất của khu vực được hưởng lợi từ 

hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. 

- Công an tỉnh, các Sở, ngành, địa phương: Công an tỉnh mở các đợt cao điểm 

kiểm tra việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để có chấn chỉnh kịp thời. 

Đặc biệt, tăng cường quản lý, giám sát các dự án đầu tư đô thị, du lịch; có biện pháp 

giải quyết các trường hợp chuyển nhượng dự án khi chưa đủ điều kiện, góp phần làm 

lành mạnh hóa môi trường đầu tư và đảm bảo an toàn trật tự xây dựng tại địa phương. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu các giải pháp kích cầu du 

lịch; chuẩn bị tốt các điều kiện để đón khách du lịch trong thời gian đến. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố trên 

cơ sở chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nguồn vốn thực hiện chương trình giáo 

dục phổ thông mới đã được giao cho các huyện, thành phố để thực hiện đầu tư cơ sở 

vật chất các trường tiểu học, T CS trên địa bàn đảm bảo phù hợp theo quy định; lưu 

ý đảm bảo các tiêu chí về phòng tin học, ngoại ngữ và ưu tiên đầu tư tại các trường 

nằm trong kế hoạch xây dựng chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tập trung hướng 

dẫn công tác thi, tuyển sinh đầu cấp và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các kỳ thi 

năm 2022; triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022; kế hoạch tổng 
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thể về thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, 

chất lượng. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, địa phương biết và thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực: Tỉnh ủy,  ĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Đoàn ĐB Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận; 
- Các thành viên UBND tỉnh; 

- Khối cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính 

trị-xã hội tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp 
cấp tỉnh; 

- Thường trực Huyện, Thành  ủy; 

- Thường trực  ĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- VPUB: LĐ, các Phòng, Ban, Trung tâm; 

- Lưu: VT. ĐN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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