
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Số:                 /UBND- KTTH 

V/v tổ chức tổng kết công tác  

năm 2022 

Ninh Thuận, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:  

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

- Các sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Các doanh nghiệp Nhà nước; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

   

 

Thực hiện Công văn số 3315-CV/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư, 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 ngay từ 

đầu năm và chăm lo Tết cổ truyền cho Nhân dân và người lao động; các sở, ban, 

ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động thực hiện tổ chức 

tổng kết công tác năm 2022 của ngành, đơn vị mình (không chờ hoặc xin ý kiến 

lãnh đạo UBND tỉnh) và hoàn thành trước ngày 10/01/2023. 

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa 

phương chuẩn bị nội dung, sắp xếp lịch họp khoa học để Lãnh đạo UBND tỉnh 

có thể dự tổng kết của các ngành, địa phương nhằm động viên, khích lệ kịp thời 

những kết quả đạt được của đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong năm 2022 và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, Ban TCD, TT PVHCC; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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