ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số: 1984 /UBND-KTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 11 tháng5 năm 2022

V/v triển khai thực hiện
Nghị quyết số 57/NQ-CP
ngày 21/4/2022 của Chính
phủ về các nhiệm vụ, giải
pháp hoàn thiện thể chế liên
kết vùng kinh tế - xã hội

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 57/NQ-CP
ngày 21/4/2022 về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh
tế - xã hội (Nghị quyết đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ);
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai
thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:
1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, địa
phương liên quan:
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 27/CTTTg ngày 19/11/2019 về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền
vững vùng miền Trung, định kỳ 6 tháng tổng hợp, tham mưu báo cáo gửi Bộ Kế
hoạch và Đầu tư.
- Thường xuyên trao đổi, đối thoại với các Bộ, ngành, địa phương tham
gia điều phối vùng và cộng đồng doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu, các vấn đề
khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách phát
triển vùng, từ đó có giải pháp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo
gỡ kịp thời.
- Khẩn trương hoàn thành xây dựng và trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong quý IV năm 2022 theo đúng
quy trình, quy định của Luật quy hoạch 2017.
- Rà soát, tổng hợp kiến nghị danh mục chương trình, dự án kết nối, có tác
động liên vùng đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch quốc gia, quy
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đưa
vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
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- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
phát triển vùng và liên kết vùng; đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách vùng.
- Huy động, lồng ghép các nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm,
có tính đột phá, tạo ra liên kết vùng, như: đường nối từ cao tốc Bắc Nam với
Quốc lộ 1; Cảng biển tổng hợp Cà Ná; Kênh chuyển nước Tân Giang – Sông
Biêu.
- Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ
Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày
21/4/2022 theo quy định.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa
phương liên quan: Chủ động phối hợp các cơ quan Trung ương trong xây dựng
cơ sở dữ liệu về thông tin của ngành, của tỉnh nhằm hướng tới tăng cường chia
sẻ thông tin và tiếp cận thông tin, tạo điều kiện cho nâng cao tần suất, hiệu quả
phối hợp giữa các địa phương trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;
phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu nhằm mục tiêu chung và
thúc đẩy sự phát triển bền vững.
3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương
liên quan: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhất là kết cấu hạ tầng giao
thông trọng điểm, có tác dụng lan tỏa, tạo liên kết vùng, nhất là Cảng tổng hợp
Cà Ná; kiến nghị đầu tư tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt; đường
kết nối tỉnh lộ 9 huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa với Quốc lộ 27 huyện Bác
Ái, tỉnh Ninh Thuận.
4. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan:
Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 về đẩy mạnh
phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng
cao trình độ, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tham gia công tác liên quan tới phát
triển vùng và liên kết vùng.
5. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các
ngành, địa phương liên quan: Nghiên cứu, dự báo, đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao; định hướng về việc làm, giáo dục nghề nghiệp cho người lao động
phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh nói riêng và liên kết vùng nói chung.
6. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành, địa
phương liên quan: Tham mưu phát triển phân hiệu Trường Đại học Nông lâm
thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận hướng đến mục tiêu hình thành
Trường Đại học đa ngành sau năm 2030, trước mắt tham gia đào tạo chất lượng
cao cho tỉnh và cho vùng trong tương lai.
7. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành, địa
phương liên quan: Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy
của cán bộ, công chức, viên chức liên quan về lợi ích của liên kết vùng và các hệ
lụy do thiếu hợp tác đối với nền kinh tế quốc gia, vùng và địa phương.
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8. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành
phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý: Nghiên cứu
tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền nhằm
đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng, trong đó tham mưu đề xuất
UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi các văn bản quy
phạm pháp luật có liên quan./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Thường trực: TU, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TCDNC;
- Lưu: VT. ĐN

Trần Quốc Nam

