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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

I. Những công tác trọng tâm tập trung chỉ đạo: 

- Tập trung rà soát nhiệm vụ để tập trung triển khai thực hiện trong những 

tháng cuối năm. Chỉ đạo sản xuất vụ mùa, gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng 

hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân các công trình, dự án. Chỉ đạo 

triển khai phương án phòng, chống giảm nhẹ thiên tai những tháng cuối năm 2022. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt an sinh xã hội; tăng cường chỉ đạo công tác phòng, 

chống dịch COVID-19; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo hoàn thành các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp thường lệ cuối 

năm HĐND tỉnh.  

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; quán triệt, sơ kết, tổng 

kết các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy; chỉ đạo quán triệt, triển khai 

thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII).  

II. Dự kiến những công việc cụ thể: 

1. Công việc chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc 

Nam: 

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Tỉnh ủy theo Chương trình 

công tác số 150-CTr/TU ngày 27/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

- Dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 

- Tập trung chỉ đạo:  

+ Tiếp tục bám sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của 

Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 

2022 và Kết luận số 283-KL/TU, ngày 20/10/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 

tháng cuối năm 2022 và chuẩn bị Kế hoạch năm 2023 để tháo gỡ các điểm nghẽn, 

thúc đẩy tăng trưởng.   

+ Chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các Chương trình, 

Đề án thuộc Chương trình công tác. Triển khai nhất quán, đồng bộ, hiệu quả 

Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, Chương trình phục hồi, phát triển 

kinh tế-xã hội và các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. 
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+ Chỉ đạo rà soát, đề xuất nội dung Chương trình công tác năm 2023 của 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

+ Chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trình Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; công tác tham mưu các Tờ trình nghị quyết tại 

kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022. 

+ Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả và đảm bảo 

thời gian quy định đối với các nhiệm vụ thực hiện Đề án 06/CP.  

+ Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả về việc cung cấp thông tin và dịch 

vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng theo quy định tại 

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ. 

+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện 

thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025. 

+ Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam, họp Ban Chỉ đạo các dự án vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; chủ 

trương nghiên cứu khai thác hàng không dân dụng sân bay Thành Sơn;  

+ Chỉ đạo tập trung hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 sau khi Hội đồng thẩm định Quốc gia thẩm định. 

+ Chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị chuyên đề về bàn các 

giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

+ Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các 

cơ quan, đơn vị các cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nêu cao vai trò, 

trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao chất lượng chuyên môn. 

+ Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ và 

tuyển quân năm 2023. Tiếp tục có biện pháp khắc phục, kiềm chế tai nạn giao 

thông. 

+ Tập trung chỉ đạo xử lý vướng mắc về bồi thường, GPMB các dự án thuộc 

lĩnh vực phụ trách; tổ chức tiếp, đối thoại với công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân theo lĩnh vực phân công phụ trách. 

- Tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022. 

 2. Công việc chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên: 

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Tỉnh ủy theo Chương trình 

công tác số 150-CTr/TU ngày 27/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh. 

- Tham gia Hội đồng thi tuyển chức danh một số sở, ngành cấp tỉnh. 

- Dự họp trực tuyến Chính phủ về COVID-19. 

- Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. 
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- Dự làm việc với Đoàn công tác Bộ Công an về công bố kết luận kiểm tra 

Công an tỉnh. 

- Dự khai giảng năm học 2022-2023 ĐH Nông lâm phân hiệu Ninh Thuận. 

- Họp: thông qua các tờ trình trước khi trình HĐND tỉnh; nghe báo cáo kết 

quả rà soát hộ ngh o, hộ cận ngh o; giải quyết vướng mắc chi hỗ trợ tiền ăn đối 

với các F0 điều trị tại Bệnh viện tỉnh nhưng chưa đủ thủ tục đã được Bệnh viện 

tỉnh ứng chi. 

- Tập trung chỉ đạo:  

+ Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; triển 

khai các biện pháp phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh. Khắc phục 

những hạn chế về mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. 

+ Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh triển khai chương trình kích cầu du lịch nội 

địa, du lịch cộng đồng. 

+ Thực hiện tốt nhiệm vụ nâng chất lượng giáo dục-đào tạo; chỉ đạo tổ chức 

kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; thúc đẩy phát triển kinh tế số, chuyển 

đổi số. 

+ Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị chuyên đề để tăng cường kết 

nối cung-cầu thị trường lao động, đào tạo nghề, liên kết đào tạo nghề gắn với phát 

triển doanh nghiệp. 

+ Chỉ đạo hoàn thành các nội dung phục vụ các kỳ họp Tỉnh ủy và các 

chương trình, đề án phục vụ kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối theo lĩnh vực phân 

công phụ trách. 

+ Chỉ đạo một số hoạt động chuẩn bị tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công 

tác an sinh XH. 

+ Tập trung chỉ đạo xử lý vướng mắc về bồi thường, GPMB các dự án thuộc 

lĩnh vực phụ trách; tổ chức tiếp, đối thoại với công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân theo lĩnh vực phân công phụ trách. 

- Thăm hỏi và tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của họ tộc Trần Nguyên tại 

tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đi kiểm tra: công tác thi đua khen thưởng; các dự án du lịch. 

- Làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc về 

Chương trình mục tiêu Quốc gia. 

- Đi nước ngoài. 

3. Công việc chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh: 

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Tỉnh ủy theo Chương trình 

công tác số 150-CTr/TU ngày 27/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

- Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. 

- Dự Hội thảo về chế biến và sử dụng cát nghiền nhân tạo. 
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- Họp: thông qua các tờ trình trước khi trình HĐND tỉnh; nghe báo cáo về tài 

trợ các QHPK số 1,3,9 của Công ty CP ĐTXD Trung Nam; nghe báo cáo tình hình 

thoái vốn nhà nước tại Cty CP Công trình đô thị Ninh Thuận; họp về Chương trình 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Họp nghe báo cáo phương án đầu tư và quản lý cảng 

biển tổng hợp Cà Ná; nghe báo cáo sửa đổi Quyết định số 97/2021/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh; nghe báo cáo Quy định thu gom, vận chuyển, chất thải rắn XD. 

- Tập trung chỉ đạo:  

+ Chỉ đạo rà soát, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình ban hành Nghị quyết, 

Đề án phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang-Tháp Chàm thành 

thành phố thông minh. 

+ Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án nhất là: Cảng 

Tổng hợp Cà Ná, Khu công nghiệp Cà Ná, đường cao tốc Bắc Nam. Chuẩn bị hoàn 

tất các thủ tục sớm khởi công trong tháng 11/2022, đối với dự án đường nối từ cao 

tốc Bắc Nam đến cảng Cà Ná. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút nâng tỷ 

lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ các dự án vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam, nhất là Dự án điện khí LNG Cà Ná. Tập trung chỉ đạo bám 

sát chủ trương nghiên cứu khai thác hàng không dân dụng sân bay Thành Sơn; 

khảo sát thực tế các dự án sản xuất hóa chất sau muối tại Thái Lan. 

+ Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức các Hội nghị chuyên đề về: 

(1) Bàn giải pháp tăng trưởng trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, khai khoáng trên 

địa bàn tỉnh; (2) “Bàn giải pháp tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn 

tỉnh”. 

+ Chỉ đạo hoàn thành các nội dung phục vụ các kỳ họp Tỉnh ủy và các 

chương trình, đề án phục vụ kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối theo lĩnh vực phân 

công phụ trách. 

+ Tập trung chỉ đạo xử lý vướng mắc về bồi thường, GPMB các dự án thuộc 

lĩnh vực phụ trách; tổ chức tiếp, đối thoại với công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân theo lĩnh vực phân công phụ trách. 

- Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải khảo sát sân bay 

Thành Sơn.  

4. Công việc chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền: 

- Dự Hội nghị Tỉnh ủy theo Chương trình công tác số 150-CTr/TU ngày 

27/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

- Tham gia Hội đồng thi tuyển chức danh Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. 

-  Làm việc với Đoàn công tác Bộ Công an về Đề án 06/CP. 

- Dự gặp mặt Hội doanh nhân trẻ về đầu tư nông nghiệp CNC. 

- Dự Hội thảo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng. 
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- Dự Đại hội Hội làm vườn tỉnh. 

- Dự thính Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (thảo luận dự án Luật Đất đai 

(sửa đổi), dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)). 

- Họp: thông qua các tờ trình trước khi trình HĐND tỉnh; họp về Chương 

trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nghe báo cáo công tác kê khai đăng ký đất đai 

trên địa bàn tỉnh; nghe báo cáo Dự thảo Quy định về tách dự án độc lập trên địa 

bàn tỉnh; nghe BC tiến độ lập QH phân khu SX tôm giống An Hải, Sơn Hải; Họp 

Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; 

Dự án nuôi trồng, chế biến nấm và dược liệu. 

- Tập trung chỉ đạo:  

+ Tiếp tục chỉ đạo sản xuất có hiệu quả vụ Mùa gắn với công tác chuyển đổi 

cây trồng và sản xuất cánh đồng lớn; thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai, 

bão lũ. Đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; 

hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản trên vùng biển xa đạt hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt 

phương án phòng, chống cháy rừng và chống phá rừng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

+ Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng 

sản, môi trường; tập trung có giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về giá đất, phương án 

cụ thể của các dự án để đấu thầu, đấu giá; tập trung kế hoạch sử dụng đất 2023. 

+ Đẩy mạnh các Chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

+ Tập trung chỉ đạo xử lý vướng mắc về bồi thường, GPMB các dự án thuộc 

lĩnh vực phụ trách; tổ chức tiếp, đối thoại với công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân theo lĩnh vực phân công phụ trách./. 

 
Nơi nhận:                                    
- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);       

- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQ tỉnh;    
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   

- Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH tỉnh,   

HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh;   

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐVP, chuyên viên; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hồ Sĩ Sơn 
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